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Granollers, el municipi amb major nombre 
de centres de culte de la comarca (30),
té registrades cinc confessions diferents, 
igual que les Franqueses, amb 18 temples

Les darreres dècades, el panorama 

religiós del país s'ha anat trans-

formant. Després de moltes dèca-des amb una forta in�luència de 
l'Església Catòlica, les onades mi-

gratòries dels últims 30 anys han 

dibuixat un nou escenari, en què 

les minories religioses han pres 

cada cop més importància. Segons 

el Mapa de les Religions de Catalu-

nya, actualitzat fa pocs mesos per 

la Generalitat i el grup d'Investi-

gacions en Sociologia de la Reli-

gió de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, arreu de Catalunya hi 

havia el 2020 més de 7.250 centres 

de culte, corresponents a 14 reli-

gions diferents. La religió catòlica 

continua sent la majoritària, amb 

prop del 80% de centres de culte 

(5.802), seguida del protestantis-

me, amb les esglésies evangèliques 

–que s'han duplicat els últims 15 anys, �ins als 788 llocs de culte–; la musulmana, amb 284 oratoris; i 
els testimonis cristians de Jehovà, 

amb 115 sales del regne, tal com 

anomenen als seus llocs de culte.

Tot i que la diversitat religiosa 

no és una realitat nova, no ha estat 

�ins els últims anys, coincidint amb 
el creixement de la immigració, 

que s'ha incrementat i s'ha comen-

çat a normalitzar. A més, els dar-

rers 10 anys també han augmentat 

les relacions interreligioses entre 

comunitats. Canovelles, per exem-

ple, amb una gran diversitat de 

col·lectius i creences, compta des 

del 2009 amb una Taula de Líders 

Religiosos que es reuneix cada any 

per establir relacions de coopera-

ció i amb l'objectiu d'avançar "cap 

a una cultura de pau basada en 

la no-violència, la tolerància, 

l'entesa mútua i la justícia".

Sovint, l'existència d'un centre 

religiós no només ve determina-

da per la fe que s'hi professa, sinó 

sovint per la nacionalitat de les 

persones que s'hi reuneixen. En 

aquest sentit, bona part de les es-

glésies evangèliques de la comarca 

estan lligades a la immigració, so-

bretot la llatinoamericana. 

D'altra banda, els centres de 

culte tenen un paper clau com a 

espais de socialització per a mol-

tes d'aquestes confessions, i sovint 

són impulsors d'una intensa tasca 

social. Això va ser especialment 

notable durant la pandèmia, mo-

ment en què les xarxes de coopera-

ció eren molt necessàries. "El nos-

tre no és només un lloc de culte, 

sinó també de suport a les per-

sones que ho necessiten; ser-

vim àpats i ensenyem l'àrab als 

nens", diu El Mustafa Boussakha-

ne, president de la Comunitat Islà-

mica Achoura de Granollers. 

Més llocs de culte que mai

Segons el mapa, a Granollers hi 

ha actualment 30 centres de cul-

te de cinc confessions diferents. 

D'aquests, la meitat (15) són de 

l'església catòlica. També hi ha 9 

esglésies evangèliques, 4 mesqui-

tes islàmiques, 1 centre de l'Esglé-sia Adventista de Setè Dia; i un cen-
tre de l'Església de Jesucrist dels 

Sants dels Darrers Dies. Granollers 

és el municipi de la comarca amb 

un major nombre de centres de 

culte, seguit de les Franqueses, on 

hi ha 18 espais religiosos de cinc 

confessions diferents: 12 temples 

corresponen a l'església catòlica, i 

també hi ha dues esglésies evan-

gèliques, dues comunitats hinduis-

tes, un oratori per a la comunitat 

musulmana i un gran centre dels 

Testimonis Cristians de Jehovà. 

Sorprèn especialment l'existència 

de dues comunitats hinduistes al 

municipi, tenint en compte que a la 

comarca només n'hi ha un més i 51 

en total a tot Catalunya. En això hi in�lueix, segurament, que el monjo 
hinduista Swami Satyananda Sa-

raswati és veí de l'Ametlla del Va-

llès. I a Canovelles, un dels munici-

pis amb més diversitat religiosa de 

la comarca, els temples dedicats a 

l'islam (4) superen els de l'església 

catòlica (3) i les esglésies evangè-

liques (3). Actualment, a l'entorn 

de Granollers no hi ha cap temple 

budista o d'esglésies ortodoxes o 

orientals, comunitats que sí que 

tenen una important implantació 

arreu del país. ❉ X.L.

Nova església

La parròquia de Sant Francesc d'As-

sís, a Bellavista, continua a l'espera del 

nou edifici que s'ha de construir a la 

plaça Nova i que ha de substituir l'ac-

tual local del carrer Ponent, que té una 

capacitat per a només 90 persones i 

que ha quedat petit per acollir les ne-

cessitats de la comunitat. Per això, l'any 

2018 la parròquia va adquirir un terreny 

de 400 metres a Bellavista, a prop de 

la plaça Major i del passeig Andalusia. 

En aquest nou indret s'hi ha d'aixe-

car una església amb capacitat per a 

210 persones, el despatx parroquial i la 

residència del capellà, i al subsol hi hau-

rà els serveis de Càritas i espais poliva-

lents per a la catequesi i l'organització de 

xerrades. El Bisbat de Terrassa assumirà 

en bona part els costos de construcció 

del nou edifici, que encara estan per de-

finir, tot i que la parròquia també hi farà 

una aportació. El calendari per executar 

les obres encara no està concretat. Pepe 

Baena, rector de Bellavista, admet que el 

projecte està aturat i que "la pandèmia 

no ha ajudat gens a tirar-ho enda-

vant". "El primer pas serà fer un canvi 

d'usos del terreny", explica.

LA PARRÒQUIA DE 
BELLAVISTA, PENDENT 
DEL NOU EDIFICI

El sentiment religiós,
cada cop més divers

Nombre de centres de culte
Granollers, les Franqueses

i Canovelles, 2020
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ACHOURA, PENDENT 
DE L'AMPLIACIÓ
DE LA MESQUITA AL
POLÍGON JORDI CAMP

La Comunitat Islàmica Achoura, amb una mesquita al polígon Jordi Camp des del 

2015, ha adquirit una nau adjacent a la que actualment utilitza com a centre de 

culte per ampliar-ne la capacitat. Actualment formen part de la comunitat –la 

més gran de la ciutat– unes 400 persones de diferents nacionalitats –el Marroc, 

Ghana, Pakistan., etc.–, i en alguns moments concrets, com el Ramadà, el local 

queda petit per acollir les persones que hi acudeixen. "El mes del Ramadà sempre 

ve molta gent, podem arribar a ser 200 o 300 persones a l'oració del vespre", 

diu El Mustafa Boussakhane. De fet, aquests dies la comunitat té el permís muni-

cipal per tallar el carrer i resar a la via pública. "Ara volem ampliar el local; estem 

pendents de fer la reforma, que costarà molts diners i que finançarem amb les 

aportacions de la comunitat", diu Boussakhane.

X.L.

LA COMUNITAT ISLÀMICA MÉS GRAN DE LA CIUTAT TÉ UN ORATORI QUE LI HA QUEDAT PETIT

El Vallès Oriental serà pioner en 

abordar la diversitat religiosa als 

cementiris. Així ho va tractar el 

consell d'alcaldies del novembre 

amb l'objectiu "d'avançar-nos a 

una realitat que ens trobarem 

aviat" per tractar "una situació 

molt sensible, com és el ritus 

de l'enterrament de les perso-

nes", explicava aleshores el presi-

dent del consell, Emilio Cordero. 

Per fer-ho, el Consell Comarcal ha 

sol·licitat a la Diputació un estudi 

prospectiu i de propostes per solu-

cionar una demanda que anirà en 

augment, tant des del punt de vista 

d'espai físic com sociològic. Els ob-

jectius són reconèixer la diversitat 

de persones que viuen als munici-

pis de la comarca, garantir el dret a 

la igualtat de tracte i la no discrimi-

nació en l'àmbit religiós, donar veu 

a les comunitats confessionals i 

avançar en l'adaptació dels serveis 

a una societat cada cop més diver-

sa. Alhora, però, aquesta adaptació 

ha de tenir en compte la normativa 

de política mortuòria, que actual-

ment no permet, per exemple, els 

enterraments directes a terra.

L'estudi sobre cementiris multi-

confessionals –uns espais que ja 

existeixen per exemple a França–, 

farà una aproximació demogràfica 

i sociològica a la gestió de la diver-

sitat religiosa als cementiris. Tam-

bé farà una diagnosi de les neces-

sitats, disponibilitats i les opcions i 

alternatives, que s'aplicarien a tots 

els municipis de més de 10.000 ha-

bitants. En aquesta implementació 

hi participarien la Diputació, el 

Consell Comarcal, els ajuntaments 

i les persones referents territorials 

de les comunitats.

EQUIPAMENTS PER ALS MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS

Cementiris adaptats a

les confessions religioses

El Vallès Oriental vol

ser pioner en l'adaptació 

d'aquests espais a

la diversitat de creences

L'Església Evangèlica de Grano-

llers, al Camí Vell de Canovelles, 

14, és el primer punt de testimo-

ni evangèlic a la ciutat. El primer 

servei oficial públic, autoritzat per 

l'Ajuntament, va ser el 14 de no-

vembre de 1946, fa 76 anys, tot i 

que una quinzena de persones ja 

es trobaven regularment des de 

feia un parell d'anys. Actualment, 

formen part de la vida regular 

comunitària unes 200 persones, 

molt heterogènies i de diferents 

nacionalitats. A més del servei del 

diumenge i de l'escola bíblica per a 

nens, també hi ha espais d'oració i 

iniciatives per reforçar l'educació, 

la integració social i el desenvolu-

pament personal d'infants i ado-

lescents del barri Congost. Marcos 

Lumbreras, pastor de l'Església 

Evangèlica de Granollers, afirma 

L'Església Evangèlica del 
Camí Vell, al barri Congost,
a punt de fer 80 anys

que "encara avui hi ha molt des-

coneixement sobre la fe protes-

tant en la societat", tot i que també 

creu que hi ha canvis: "La societat 

va deixant enrere vells prejudi-

cis, i qui s'interessa per nosaltres 

s'adona que no som gent rara ni 

sectària". A diferència de l'Església 

Catòlica, l'evangèlica és una con-

fessió en creixement. En 20 anys 

s'ha multiplicat per 5 el nombre de 

persones que hi professen, en part 

per la forta onada migratòria de 

començaments dels 2000. "Quan 

les persones emigren, una de les 

prioritats és buscar una comuni-

tat de fe on integrar-se, aportar i 

buscar el benestar i la prosperi-

tat de la ciutat on arriben", diu 

Lumbreras. "D'aquí que molts lla-

tinoamericans formin part de la 

comunitat, ja que allà l'Evangeli 

té un impacte molt gran en la so-

cietat". Tot i això, explica, l'església 

és "multicultural, i prop del 80% 

són persones d'aquí". I sobre el 

creixement de la comunitat i de les 

esglésies evangèliques arreu del 

territori, afirma: "Les persones 

venen atretes per dues coses. 

D'una banda, veuen que l'Evan-

geli de Jesús és capaç de canviar 

vides i realitats de manera sor-

prenent i poderosa. D'una altra, 

la gent hi troba caliu: és un espai 

terapèutic, renovador i motiva-

dor, en què les persones se sen-

ten acompanyades", diu. X.L.

Tradicions
La setmana passada van coincidir,

de manera excepcional, tres de les 

celebracions més importants per a 

tres de les principals confessions 

religioses: la pasqua catòlica, el 

ramadà musulmà i la pessah

de la comunitat jueva. Aquesta 

coincidència només es produeix un 

cop cada 30 anys aproximadament. 

En tots tres casos, la festivitat inclou 

tradicions, cerimònies i festes que 

serveixen per renovar el compromís 

amb la fe. A Granollers, per exemple, 

centenars de fidels van participar

en els oficis de Setmana Santa.
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NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR

C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

ACOSTA’T A 
LA NOVA 
FARMÀCIA 

LES ESCOLES

El teu espai de salut

Prepara les teves defenses 
per a la Primavera
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La depuradora i la planta de

residus generaran biometà per 

injectar a la xarxa de gas natural

El Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental i el 

Consorci Besòs Tordera han pre-

sentat aquesta setmana el pro-

jecte conjunt BioVO, que preveu 

l'obtenció de biometà –un gas re-

novable– a partir del biogàs exce-

dent de les seves plantes de trac-

tament de residus. Concretament, 

la idea és aprofitar i convertir en 

energia neta els excedents que es 

produeixen a la planta de digestió 

anaeròbica i de compostatge del 

Consorci de Residus i a les estaci-

ons depuradores d'aigües residu-

als del Consorci Besòs Tordera. 

MEDI AMBIENT  UNA INSTAL·LACIÓ DE FILTRES PERMETRÀ APROFITAR EL BIOGÀS EXCEDENT DE LES PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS I D'AIGÜES RESIDUALS

Per generar aquest biometà, es 

construiran uns mòduls d'enriqui-

ment del biogàs o upgrading en 

una zona compartida entre els dos 

consorcis, al polígon industrial El 

Raiguer, a cavall entre Granollers 

i Montornès. Aquesta instal·lació 

estarà formada per "una planta 

de neteja i purificació de bio-

gàs, mitjançant la tecnologia de 

membranes, un gasòmetre amb 

capacitat per a 1.250 m3 i un 

mòdul d'injecció de biometà a 

la xarxa de gas natural", explica-

va dimarts Begoña Martínez, cap 

de Territori del Consorci Besòs 

Tordera. Això permetrà aprofi-

tar els excedents de biogàs que 

es generen actualment a les dues 

plantes, i que es preveu que crei-

xin molt més amb l'ampliació de la 

planta de tractament de la matèria 

orgànica prevista per als pròxims 

anys i amb el futur tractament dels 

fangs que generen 23 de les 27 es-

tacions depuradores del sistema 

Besòs Tordera que actualment no 

es transformen en biogàs.

Vanessa Abad, directora de 

l'àrea de tractament del Consorci 

per a la Gestió dels Residus del Va-

llès Oriental, apuntava que el bio-

metà és una "bona alternativa 

als combustibles fòssils", ja que 

es pot barrejar amb el gas natural 

i injectar directament als gaso-

ductes convencionals –que passen 

molt a prop de les dues instal·la-

cions– per ser consumit com una 

energia neta, o "utilitzar-lo com 

a biocombustible per a mitjans 

de transport i contribuir així a 

la descarbonització del trans-

port". Alhora, indicava, "els gasos 

renovables com el biogàs o el 

biometà són fonamentals en el 

procés de transició energètica".

En la presentació d'aquest pro-

jecte compartit entre les dues ins-

titucions, Josep Monràs, president 

del Consorci Besòs Tordera, desta-

cava que aquesta és una iniciativa 

"innovadora, única tant a Cata-

lunya com a l'Estat", i remarca-

va que significarà una "petjada a 

favor del medi ambient". Albert 

Camps, per la seva banda, presi-

dent del Consorci de Residus, afir-

mava que "aquest és un exemple 

més d'economia circular", amb 

"moltes possibilitats de desen-

volupament en el futur". També 

assegurava que aquesta nova font 

d'energia verda, que contribueix 

a la reducció de les emissions de 

CO2, "tindrà beneficis clars en 

la qualitat de l'aire i en el medi 

ambient".  x.l.

Xerrada de Fauna LleronaDeixaLlibres, a les deixalleries
Manel Isnard, biòleg i responsable del medifluvial del Consorci Besòs Tordera, farà una xerrada 
amb el títol La recuperació del Congost. Serà

el divendres 29 d'abril (19 h) al Casal Cultural

de Llerona. Organitza el col·lectiu Fauna Llerona.

Les 25 deixalleries comarcals i la mòbil tornen a ser, del 19 al 24

d’abril, l’escenari de l’activitat DeixaLlibres, que converteix aquestes 

instal·lacions, coincidint amb Sant Jordi, en un punt de reutilització

de llibres usats. L'objectiu és conscienciar sobre la importància de

generar menys residus i promoure la reutilització d'objectes.

SOCIETAT

Llarg recorregut

El projecte de generació de biometà a 

partir dels fangs de la depuradora i del 

biogàs que generen els residus orgà-

nics va començar a caminar el 2019, 

després que tècnics dels dos consorcis 

detectessin la possibilitat de ser més 

eficients amb la gestió dels excedents 

d'energia, uns 720.000 Nm3/any entre 

les dues instal·lacions. Per això hi van 

involucrar el Consorci Besòs Tordera –

que dona servei a 67 municipis, compta 

amb 27 estacions depuradores d'ai-

gües residuals i 50 estacions de bom-

bament i tracta 42 milions de metres 

cúbics d'aigua cada any–; el Consorci 

per a la Gestió de Residus del Vallès 

Oriental –que tracta 52.000 tones de 

matèria orgànica cada any i que preveu 

tractar-ne 80.000 d'aquí a vuit anys–; 

l'Agència Catalana de l'Aigua; l'Agència 

de Residus de Catalunya i el Govern de 

l'Estat. Un cop dissenyat el projecte es 

van buscar les fonts de finançament. 

Amb un cost previst de 2.775.000 eu-

ros, els Fons Europeus de Desenvolu-

pament Regional de la Unió Europea 

(Feder) hi aportarà 1.012.945 euros, en 

tractar-se d'una iniciativa que afavo-

reix una economia baixa en carboni i, 

per tant, un creixement sostenible. La 

resta de la inversió es repartirà al 50% 

entre els dos consorcis. Actualment el 

projecte és a les portes de l'adjudica-

ció, i la previsió és que, com a molt tard, 

pugui entrar en servei el juliol del 2023. 

EL FONS FEDER
SUBVENCIONARÀ 
PART DEL PROJECTE

arxiu

PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBICA  De matèria orgànica

arxiu

ESTACIÓ DEPURADORA D'aigües residuals

Un projecte conjunt dels 

consorcis de Residus i 

Besòs Tordera aprofitarà 

els excedents de biogàs
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La contaminació acústica és un dels 
principals problemes de salut ambi-
ental a Europa. És causada pel soroll 
procedent de diverses fonts i té pre-
sència arreu, no només als entorns 
urbans més concorreguts, sinó cada 
cop més en entorns naturals. Els 
efectes negatius sobre les persones 
exposades a la contaminació acústi-
ca inclouen les amenaces per al ben-
estar de les poblacions humanes, la 
disminució de la capacitat d'apre-
nentatge a l'escola dels infants i l'alt 
preu econòmic que la societat ha 
de pagar a conseqüència d'aquesta 
exposició. També el deteriorament 
de la salut i la distribució de la fauna 
salvatge terrestre i marítima.

Per abordar aquestes qüesti-
ons i promoure iniciatives per a la 
prevenció, dilluns i dimarts vinent 
tindrà lloc a Granollers el Congrés 
d'Acústica de Catalunya. Aquesta 
serà la quarta edició del certamen 
celebrat anteriorment a Sabadell, 
Terrassa i Sant Cugat, on l'octubre 
de 2020 es tractava l'acústica a les 

ampli suport d'empreses del sector, 
que presentaran els seus serveis, 
solucions i innovacions acústiques 
al vestíbul del Teatre Auditori.

Per donar el tret de sortida al 
congrés, dilluns (9.30 h) hi haurà 
una taula rodona en què participa-
ran, a més de l'alcaldessa de Gra-
nollers, la secretària d'Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Rural de 
la Generalitat, Anna Barnadas, i el 
diputat de l'Àrea d'Acció Climàtica 
de la Diputació de Barcelona i de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, Xesco Gomar.

La ponència inaugural, a càrrec 
d'Eulàlia Peris, de l'Agència Euro-
pea del Medi Ambient, abordarà les 
polítiques de gestió de la contami-
nació acústica a escala europea, en 
què parlarà de la directiva europea, 
l'evolució del soroll a Europa i la im-
portància de les zones tranquil·les 
per a la població. Posteriorment, 
també intervindran professionals 
experts que abordaran l'acústica 
des de sis àmbits: gestió i control; 

ciutats i destacava la importància 
de les zones urbanes tranquil·les 
per contribuir a la millora de la sa-
lut, la xarxa dels espais verds o la 
mobilitat. En aquesta ocasió, l'es-
deveniment biennal de referència 
dedicat al sector acústic, enguany 
de nou presencial, tindrà una doble 
jornada de reflexió i debat sobre el 
sector de l'acústica amb una fira ex-
positiva i activitats d'escolta. A més, 
l'esdeveniment compta amb un 

arxiu

SALUT  L'ESDEVENIMENT, DILLUNS I DIMARTS, COMPTARÀ AMB PONÈNCIES DE PERSONES EXPERTES I AMB ACTIVITATS DE REFLEXIÓ

L'afectació del soroll, a debat
al TAG en el congrés Acusticat

SO  El trànsit, gran generador de soroll

edificació-confort acústic; acústi-
ca del medi; cultura i so; educació i 
sensibilització; i salut. A més, també 
hi haurà activitats complementàries 
i ponències transversals. Per exem-
ple, hi haurà un plenari magistral 
en què experts de l'Agència de Sa-
lut Pública de Barcelona i ISGblobal 
incidiran en els problemes de sa-
lut derivats del soroll per prendre 
consciència del seu abast i afectació. 

La inscripció al congrés és gratu-
ïta i oberta a tots els públics, pro-
fessionals i no professionals, i es 
pot fer al formulari d'inscripció al 
web www.congresacusti.cat. 

n També hi haurà un cinefòrum amb el 

documental El silencio que queda (di-

lluns, 19 h, al Cinema Edison), un con-

curs d'identificació de sons de fauna i 

una passejada d'escolta per Granollers 

(dimarts, 16.30 h, al centre de la ciutat). 

Finalment, durant l'Acusticat s'activarà el 

projecte Sons de Granollers, que pretén 

mapificar entorns sonors positius i zo-

nes tranquil·les de l'entorn a través de la 

participació ciutadana, i es lliurarà el se-

gon premi Acusticat a la trajectòria d'un 

professional en l'àmbit de l'acústica.

ACTES PARAL·LELS

PSICOLOGIA

El TAG acull una 

xerrada de Mireia 

Darder, de Gestalt

La mostra itinerant Cuida't les 

dents, de promoció d'hàbits sa-
ludables, serà al Museu de Cièn-
cies Naturals fins al 21 d'abril.

EXPOSICIÓ

'Cuida't les dents',

al Museu de Ciències

L'exposició itinerant de la Dipu-
tació per treballar la prevenció de 
les drogoaddiccions Controles? 
serà fins al 25 de maig a la sala 
d'exposicions del cinema Edison.

PREVENCIÓ

'Controles?' s'exposa 

al cinema Edison

En el marc del cicle de xerrades 
Inspirant Creixement, avui, di-
jous (19.30 h), el Teatre Auditori 
de Granollers acollirà la ponèn-
cia Nascudes per al plaer. Instint 

i sexualitat en la dona, de la doc-
tora en psicologia Mireia Darder, 
cofundadora de l'Institut Gestalt.
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hospital

El doctor Jordi Cuquet es jubila 

després de 38 anys a l'Hospital

Bon SANT JORDI

Associació de Botigues 

i Serveis del Centre Històric 

de Granollers

23 x 23
Vine a comprar a les nostres 
botigues i serveis el dia 

22 d’abril 

i guanya un val de 

23 euros

Estand de recepció dels vals a la plaça de les Olles

El fins ara cap de l'àrea de Procés d'Infeccions de l'Hospital 

General de Granollers, el doctor Jordi Cuquet (Granollers, 

1959), es jubilava aquesta setmana després de 38 anys 

treballant al centre. Cuquet, que hi va fer la residència, hi 

va començar a fer guàrdies el 1984, i el 1992 es va incor-

porar a la plantilla de manera regular com a metge adjunt 

de Medicina Interna. El 2007 va ser nomenat cap de secció 

de Medicina Interna i des de 2015 n'era el cap del procés 

d'infeccions, una àrea que en els dos anys de pandèmia ha 

tingut un paper rellevant en la gestió dels protocols davant 

de la Covid-19. De fet, Cuquet formava part del comitè de 

crisi multidisciplinari creat amb motiu de la pandèmia. 

Ara, la incidència de la Covid a l'Hospital és baixa, amb 19 

pacients positius dimecres, dels quals 1 a l'UCI. i m.e. JORDI CUQUET

SALUT  FINS ARA HA ESTAT CAP DE L'ÀREA DE PROCÉS D'INFECCIONS

El Butlletí Oficial de l'Estat publicava dimecres el reial decret que estableix la fi de l'obligatorietat de dur  
mascareta en interiors, amb algunes excepcions. És el cas dels transports, on continuarà sent obligatòria  
en avions, trens i autobusos, així com transports públics de viatgers i espais tancats d'embarcacions on no  
es pugui mantenir la distància de seguretat. No serà obligatòria en andanes i estacions de viatgers. També  
l'hauran de mantenir treballadors i visitants de residències i centres sociosanitaris en zones compartides, 
però no els residents. També continuarà sent obligatòria en centres, serveis i establiments sanitaris, com  
els hospitals o les farmàcies. El decret en recomana l'ús per a les persones vulnerables, així com als espais  
tancats d'ús públic on les persones romanen durant un temps perllongat, esdeveniments multitudinaris 
o trobades privades segons la vulnerabilitat dels participants. A l'entorn laboral, els responsables 
de prevenció de riscos laborals podran determinar la necessitat de continuar fent ús de la mascareta.

Quan caldrà dur la mascareta?
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La nostra feina, la teva tranquil·litat

www.finquesmarcel.com · C/ Sant Josep, 16 · 08401 Granollers ·      93 879 17 67

BONA DIADA 
DE SANT JORDI 

El 1997, el matrimoni format per 

Mercè Riera i Xavier Quincoces va 

impulsar des de casa seva la Co-

munitat d’El Xiprer, un projecte 

de comunitat cristiana pensat per 

acollir i acompanyar les persones 

que més ho necessitaven, ja fos per 

motius com la solitud, la pobresa, 

l’exclusió o la marginació social. 

Des d'aleshores, l'entitat ha comp-

tat amb el suport de 150 volunta-

ris, ha acollit més de 200 persones 

i ha atès unes 1.200 famílies. L'any 

2015, aquesta iniciativa solidària 

va fer un pas més en la seva pro-

fessionalització i es va constituir 

en fundació privada. Malgrat això, 

el seu funcionament és possible 

gràcies al voluntariat de persones 

que s'hi adrecen amb l'ànim d'aju-

dar altres persones i cercant valors 

de fraternitat i justícia.

la fundació són les aportacions de 

l'entitat Amics d'El Xiprer, crea-

da el 2010 com a suport a la ini-

ciativa solidària d'El Xiprer i que 

compta amb 923 socis. Entre tots 

fan habitualment fan una aporta-

ció de 140.000 euros anuals, tot i 

que l'any passat es va enfilar fins 

als 180.400 gràcies també a dues 

donacions extraordinàries, una 

de les quals era part de l'herència 

que va deixar mossèn Josep Car-

dús de Marata després de la seva 

mort, l'octubre de 2020. Marta 

Entre d'altres, la fundació ges-

tiona el menjador social i els ser-

veis d'acollida del carrer Josep 

Umbert i prepara diàriament lots 

d'aliments a famílies amb dificul-

tats econòmiques des de la seva 

nau al polígon Ramassar. A més, 

l'entitat també s'encarrega de fer 

formació ocupacional a persones 

en procés de regularització admi-

nistrativa, i organitza activitats de 

socialització per a infants i joves. 

Actualment, una de les fonts de 

finançament més importants de 

XAVIER SOLANAS

ENTITATS DURANT AQUEST TEMPS, L'ASSOCIACIÓ HA ATÈS MÉS DE 1.200 FAMÍLIES I HA ACOLLIT MÉS DE 200 PERSONES SENSE LLAR

El Xiprer celebra el 25è aniversari

Mercè Riera i Xavier Quincoces bufen les espelmes

L'ànima d'El Xiprer, Mercè Riera, i el seu fill, Xavier Quincoces, van bufar les espelmes del 25è aniversari de 
l'entitat juntament amb les persones que li donen vida diàriament. Van fer-ho dimecres al vespre en un acte a la 
Porxada, en què també es va fer una acció simbòlica de compromís amb l'ajuda als altres, inspirat en l'intercanvi 
de capelletes. La fundació va lliurar 25 petits xiprers a 25 persones vinculades a l'entitat. La meitat, a joves que 
enguany fan 25 anys, i l'altra meitat, a voluntaris històrics d'El Xiprer. Cada un d'ells va endur-se a casa el petit 
xiprer, que anirà canviant de mans després de pocs dies. "L'arbre té una targeta amb unes instruccions: la idea 

és que, qui el tingui a casa, faci aquells dies bones accions, i després el passi a una altra persona", explicava 
l'actual responsable de la fundació, Natàlia Sanchis. Durant l'any també s'aniran fent més actes de celebració.

El Patronat Municipal d'Esports 

de les Franqueses ha obert les 

inscripcions per a la 19a edició de 

la Caminada Popular, que se cele-

brarà el diumenge 15 de maig. El 

municipi recupera així una de les 

activitats esportives més popu-

lars després de dos anys de pan-

dèmia. El recorregut, de 19 km i 

amb un desnivell acumulat de 400 

metres, serà circular, amb sortida 

(8 h) i arribada al pavelló de Cor-

ró d'Avall. Amb tot, el traçat pas-

sarà pels cinc pobles del municipi.

Les inscripcions anticipades 

–per 10,50 euros al web www.

caminadalesfranqueses.cat o pre-

sencialment a les oficines de Pa-

tronat Municipal d'Esports– es 

poden fer fins al 13 de maig. En 

cas de quedar places disponibles, 

també es podrà fer la inscripció el 

mateix dia de la caminada, fins a 

20 minuts abans de la sortida, per 

14,85 euros. La inscripció inclou 

els avituallaments, l'esmorzar, un 

obsequi, el sorteig de diferents re-

gals i l'assegurança. Es recomana 

portar roba i calçat adequat, gor-

ra o barret, crema protectora so-

lar, ulleres de sol i aigua o beguda 

isotònica.

Concurs de fotografies
D'altra banda, l'organització con-

vida a fer fotografies durant la 

caminada als punts fotogràfics 

indicats al recorregut, penjar-les 

a les xarxes socials amb l'etiqueta 

#CaminadapopularLF22 i entrar 

així en el sorteig de cinc esmor-

zars per a dues persones a les 

Franqueses. El sorteig es farà en-

tre el 18 i el 20 de maig i el nom 

dels guanyadors es publicarà a les 

xarxes socials municipals.

POPULAR

Inscripcions

obertes per a

la 19a edició de la 

Caminada PopularL'entitat, avui constituïda en fundació, ajuda persones en situació de gran precarietat

El Xiprer, juntament amb la fundació 

Comunitat i Valors, vol condicionar 

la casa de can Grau, a la ctra. de 

Valldoriolf, per acollir persones 

refugiades de la guerra d’Ucraïna.

Per això, amb el suport d'altres 

entitats, ha engegat una campanya 

de recollida de material de primera 

necessitat que permeti moblar la 

casa i proveir de tots els productes 

per poder-hi viure una temporada.

Així, es demanen productes de 

neteja, d'higiene personal i de la 

llar, nous i en perfecte estat, que 

es poden portar a la seu d'El Xiprer, 

al carrer Josep Umbert, i també 

al restaurant Tagliatella, Cardio 

Vallès Centre Mèdic, KH-7 Lloreda

i Coaliment Santa Eulàlia.

Solidaritat

Mallol, presidenta d'Amics d'El 

Xiprer, afirmava fa uns mesos, en 

la festa que l'entitat va celebrar al 

TAG, que "el més important de 

la solidaritat amb El Xiprer és 

tenir cura, escoltar, acollir i fer 

costat. Implicar-se i no girar el 

cap davant la injustícia i la mala 

distribució de recursos". De 

cara a aquest 2022, Amics d'El Xi-

prer espera recuperar el pols pre-

pandèmia i assolir els 1.000 socis 

que puguin fer una aportació de 

10 euros al mes. 
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–Què cal saber de criptomonedes i 
inversions derivades de cara a la de-
claració de la Renda?
–Particulars i empreses s'han aven-
turat a invertir en monedes virtuals, 
tot i el desconeixement que encara 
existeix de com funcionen i com 
s'han de declarar.  A fi nals de l'any 
passat, Àgora vam posar en marxa 
un servei especialitzat en cripto-
moneda, criptoactius i criptodivises 
precisament per orientar d'una ma-
nera solvent a particulars i empre-
ses en matèria de fi scalitat i inversió 
en moneda virtual, que d'un temps 
ençà tant s'han popularitzat. 
–Què cal fer per a una correcta de-
claració?
–Cal dominar específi cament com 
es declaren aquestes inversions i 
nosaltres, amb la voluntat d'oferir 
un assessorament al més efi cient 
possible, hem creat un equip coor-
dinat per una de les tres persones 
que més en saben d'aquest àmbit a 
l'Estat. És fi scalista, assessor, pro-
fessor, conferenciant i escriu a diaris 
i revistes especialitzades. És un ser-
vei complementari al de gestió de la 
Renda que ja oferíem a clients, i que 
des de fa cinc anys ja incorporem 
al nostre catàleg de serveis. Ara, 
però, hem fet un pas endavant i hem 
creat una empresa especialitzada. 
–No ho pot fer qualsevol, per tant...
–Hem atès clients descontents per 
una mala gestió prèvia. Cal vigilar 
molt en mans de qui deixem aquest 
assessorament i informe resultant. 
Nosaltres garantim un servei òptim 
ja que tenim el certifi cat Corporate 
per treballar aquests aspectes amb 
el programa CoinTracking.
–Quin termini tenen les persones 
interessades per deixar a les vostres 
mans aquesta tasca?
–Hi ha un marge inferior ara mateix 
a dos mesos perquè a la gent no se 

Àgora ofereix assessorament en 
fi scalitat per a criptomonedes

RENDA 2021 / ENTREVISTA A SERGI LÓPEZ, DIRECTOR EXECUTIU COMERCIAL D'ÀGORA, PER PARLAR DE LA CAMPANYA DE LA RENDA I LES CRIPTOMONEDES

li escapi el tren. Cal fer-ho i fer-ho 
bé. Hisenda té quatre anys per revi-
sar i reclamar qualsevol comptabi-
lització omesa o mal imputada. En 
funció del volum de moviment pot 
representar 50 hores de feina, de 

Ara que s'ha obert el termini de presentació de la declaració de la Renda 
corresponent a l'exercici 2021, aflora novament uns dels aspectes més 
novedosos de la fiscalitat: el tractament de les criptomonedes, criptoactius i 
criptodivises. Des de finals de l'any passat, l'assessoria i consultoria Àgora, 
va posar en marxa una empresa especialitzada en el tractament fiscal de 
les criptomonedes. De fet, és una de les dues empreses a tot l'Estat que 
tenen una provada especialització en aquest àmbit. Una nova àrea dins el 
grup que coordina un dels tres millors experts de l'Estat en aquest món 
emergent de les monedes virtuals. Un servei addicional a totes les solucions 
integrals que ofereix Àgora, i que no és nou, ja que està implementat en 
la dinàmica fiscal de l'entitat des de fa cinc anys, però ara d'una manera 
exclusiva. En parlem amb Sergi López, director executiu comercial d'Àgora.

"Hem creat un equip sobre 
fi scalitat en moneda virtual 
liderat per un dels 
tres màxims experts en 
criptomoneda de tot l'Estat"

☞ ÀGORA  C/ Josep Umbert i Ventura, 129 · GRANOLLERS
www.fi scalcrypto.io · 93 870 64 08 

LA MONEDA VIRTUAL

–Tot sovint sentim a parlar del terme 
criptomoneda, però poca gent té clar 
què és i quina funcionalitat té?
–Per definir criptomoneda cal posar 
en context l'àmbit, si és comptable, 
financer, d'inversió, empresarial, de 
carrer... Jo diria que és una mone-
da digital d’intercanvi creada a partir 
d'una tecnologia innovadora basada 
en la criptografia, la blockchain. No se 
sap amb certesa quantes n'hi ha pero 
hi ha qui parla de 2.500, o fins i tot de 
10.000. Qualsevol persona o empresa 
pot crear-la fàcilment.

–Darrerament se n'ha parlat dels perills. 
Faciliten l'opacitat?
–El blockchain s’acabarà integrant al 
món de les transaccions i els negocis. 
Dona agilitat a les operacions, permet la 
traçabilitat i l'anonimat, però no es po-
den fer bestieses. També hi ha activitats 
il·lícites finançades amb euros o dòlars, 
no calen bitcoins. No és opac, genera au-
tomatització i seguretat. Una operació no 
es pot modificar, és a grans trets un llibre 
comptable. I no calen comissions a ter-
cers, només s'estableix una xarxa sense 
intermediaris. L'eina és bona però cal 
conèixer qui hi ha darrera.

manera que cal afanyar-se per po-
der tenir-hi tot dins de termini.
–Com tributen aquests actius?
–Encara que no hi ha una legisla-
ció específi ca. La Direcció General 
de Tributs ha donat resposta a un 
nombre elevat de consultes vincu-
lants que ajuden a enquadrar certs 
fets imposables amb la legislació 
tributària vigent. A l’IRPF existeix 
l’obligació de declarar les plus-
vàlues i minusvàlues que es posin 
de manifest quan es transmeten, 
com qualsevol bé patrimonial, per 
diferència entre el valor d’adquisició 
i el de transmissió. Aquí inclouríem 
els canvis entre criptoactius. Per 
tant, tributaran a la base especial de 
l’estalvi, amb tipus que van des del 
19% al 26% màxim.
–I cal un control exhaustiu de les 
operacions...
–Cal que els inversors disposin d'un 

declaració de la renda, complemen-
tàries, entre d'altres. A més, posem 
a disposició un servei de seguiment 
de les inversions, on revisem totes 
les operacions, les reordenem per 
preparar-les per la renda i enviem 
informes cada mes als clients. 
–Quin consell donaries a qui valora 
la possibilitat d’invertir-hi?
–D’entrada que contactin amb no-
saltres. És important que sàpiguen 
on s’estan fi cant, quins riscos impli-
ca i on volen invertir. Quines dema-
nen identitat d’usuari. Conèixer la 
vessant fi scal com a inversió, saber 
aplicar les noves regulacions inter-
pretant els contextos: mineria, bloc-
kchain, NFT i altres activitats. Tam-
bé hi ha molt desconeixement amb 
les cases d’intercanvi (exchanges), 
les bitlleteres (wallets). Un pas en 
fals pot fer perdre tots els fons sen-
se opció de recuperar-los. A Àgora 
tenim un equip fi scal plenament 
capacitat per assessorar de riscos 
i repercussions legislatives i fi scals 
en aquesta matèria. ❉

registre exhaustiu dels seus movi-
ments per declarar correctament les 
plusvàlues. Si és una empresa la que 
compra criptomonedes, el seu tracta-
ment a l’Impost de Societats funciona 
com el d’una existència, i la plusvàlua 
o minusvàlua tributarà al 25%.
–I en el cas de l'IVA?
–Les transaccions de criptomone-
des estan exemptes d’IVA, per con-
siderar aquests actius com a mit-
jans de canvi. 
–Aconselleu invertir-hi, en moneda 
virtual?
–Sense dubte, però si sabem que 
al darrera hi ha un projecte àgil, 
transparent i fi able. Com a inversió 
i com a aposta de futur tecnològica. 
El blockchain ha vingut per canviar 
les coses. Per això el més important 
és saber el projecte que s'hi ama-
ga. Ara només en transcendeix la 
volatilitat i els diners que es poden 

guanyar o perdre, però a mesura que 
s'implementi la tecnologia a negocis 
i a la societat en general, la  majoria 
s’estabilitzaran per a l’ús diari. Les 
preferents no eren un mal producte 
però es van vendre a persones que 
no eren les adequades.
–El bitcoin és la moneda virtual més 
popular...
–Sempre he considerat el bitcoin 
com a una reserva de valor, com l’or. 
La resta són monedes especulatives 
i depenent del projecte que tinguin o 
anunciïn, variaran el seu valor.
–Particulars i empreses tenen idèn-
tiques  obligacions en matèria fi scal?
–Res que pugui diferir del món in-
versor tradicional. Cal, per damunt 
de tot, conèixer a fons el sector. No 
entrar-hi de cop. No invertir més di-
ners dels que pots prescindir en cas 
de pèrdua total. I òbviament asses-
sorar-se de les obligacions fi scals.
–A banda de la divisió especialitza-
da, heu activat un web específi c...
–Sí, és d'ús molt intuïtiu i senzi-
ll, www.fi scalcrypto.io, que permet 
fi ns i tot fer reserves en criptomo-
nedes i la reserva de serveis com la 

Per a més 

informació i 

assessorament 

adreceu-vos aquí

ÀGORA. Està situada al carrer Josep Umbert, en un edifi ci emblemàtic

"També hem habilitat un 
web senzill que permet fer 
reserves en criptomoneda i 
sol·licitar serveis com el de 
seguiment d'inversions"
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D'aquí a 25 anys, gairebé un de 

cada tres habitants del Vallès 

Oriental tindrà més de 65 anys. 

Aquesta és una de les dades de 

l'informe Projeccions demogràfi-

ques: la població del Vallès Oriental 

a l'horitzó de 2046, elaborat per 

l'Observatori-Centre d'Estudis del 

Consell Comarcal amb l'actualitza-

ció de les dades de projecció de la 

població per a Catalunya i comar-

ques que ha fet l'Institut d'Esta-

dística de Catalunya (Idescat). Així 

doncs, es preveu que la població de 

la comarca creixi, però envellida.

A l'horitzó del 2046, la projecció 

situa la població de la comarca en 

481.140 habitants, cosa que sig-

nifica un guany de més de 65.000 

persones en poc més de 25 anys, un 

augment del 7,3% de la població. 

Això situa el Vallès Oriental entre 

les comarques que més creixeran 

en habitants. L'increment de po-

blació, sumat a la major esperança 

de vida, farà que l'estructura per 

edats de la comarca presenti un 

perfil demogràfic madur, amb un 

fort pes de la població de més de 80 

anys i un increment molt notable 

de les persones de 90 anys i més.

La població més gran, la de 65 

anys i més, ha augmentat de mane-

ra progressiva i constant les dar-

reres dècades, i ho continuarà fent 

en el futur. Així, al Vallès Oriental, 

L'horitzó 2046 al Vallès Oriental: 
més població, però més envellida

DEMOGRAFIA  LA PROJECCIÓ QUE FA L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA ÉS QUE EL 2046 EL 30% DE LA POBLACIÓ DE LA COMARCA TINGUI MÉS DE 65 ANYS

aquesta població passarà de 71.224 

persones el 2021 (el 17% de la po-

blació) a 140.802 el 2046 (pràctica-

ment el 30% de la població total). 

De fet, aquesta és, segons l'informe, 

una realitat generalitzada a la ma-

joria de comarques de Catalunya, 

especialment a l'eix metropolità. 

També entre la població adulta 

jove, de 20 a 40 anys, es constata un 

creixement de la població.

Menys infants
En canvi, la disminució de població 

afectarà sobretot els grups d'edat 

on es concentren els infants en 

les etapes d'educació primària i 

secundària obligatòria. Així, els 

infants de 5 a 9 anys podrien re-

gistrar un descens del 3%, men-

tre que el percentatge s'aguditza 

entre els infants de 10 a 14 anys 

(al voltant del 20% menys que la 

població actual) i els joves de 15 

a 19 (que registrarien unes xifres 

de població al voltant del 12% per 

sota de la població actual). Aquest 

impacte en l'estructura demogrà-

fica es deurà al fet que la població 

d'aquestes edats formarà part de 

les generacions poc nombroses 

nascudes al voltant de l'any 2020.

PINTXO
+ BEGUDA

2,50€

RESTAURALFDV
RESTAURACIÓ LES FRANQUESES DEL VALLÈS

2a edició
del 22 d'abril a l'1 de maig

a les Franqueses del Vallès

CONSULTA ELS ESTABLIMENTS ADHERITS A WWW.LESFRANQUESES.CAT

De 0 a 15 anys

70.623

Any 2021 Any 2046

273.620

71.224

66.661

273.677

140.802

De 16 a 64 anys

De 65 anys i més

Quina serà la població 
de la comarca 

d'aquí a 25 anys?

FONT: INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA

En canvi, entre la població en 

etapes d'ensenyament universita-

ri, aquest descens de la població és 

molt menys nombrós; de fet, entre 

els joves de 24 a 29 anys es veu un 

increment de població, ja que for-

maran part de la cohort de genera-

cions més nombroses nascudes al 

voltant de l'any 2010: es registra, 

així, un creixement de gairebé el 

16% respecte al 2021.

La combinació de la baixa nata-

litat i l'envelliment de la població 

farà que, en el conjunt del període 

2021-2045, el creixement natural 

(naixements menys defuncions) 

sigui negatiu, una tendència que 

capgira la del període entre els 

anys 2011 i 2020, quan al Vallès 

Oriental el creixement natural 

sempre ha estat positiu, tret del 

2020, a conseqüència de l'impacte 

de la Covid-19.

Nous veïns metropolitans
Amb aquest escenari, la migració 

serà el component del qual depen-

drà el creixement de la població. 

Es preveu que el Vallès Oriental 

absorbeixi nous habitants arribats 

principalment de l'àmbit metro-

polità, un creixement que com-

pensaria el saldo natural negatiu. 

El preu de l'habitatge de les zones 

més habitades, com Barcelona, que 

expulsa població cap a altres zones 

properes, i la possibilitat del tele-

treball, són alguns dels elements 

que podrien propiciar una genera-

lització de moviments interns que 

redistribuiran la població.  

■ La població d'origen estranger re-
sident al Vallès Oriental era de 39.311 
persones a 1 de gener del 2021, xifra 
que representava el 9,5% de la po-
blació de la comarca. El percentatge 
era inferior al de Catalunya (16,1%) i al 
de l'àmbit metropolità (15,6%). Aquest 
nombre va créixer un 0,57% a la co-
marca; en concret, el 2021 hi residien 
233 estrangers més que l'any anterior, 
segons dades de l'Observatori-Cen-
tre d'Estudis del Consell Comarcal. 
Al conjunt metropolità, en canvi, s'ha 
generalitzat un decreixement, tot i que 
pràcticament el 50% de la població 
d'origen estranger es concentra en 
municipis majors de 50.000 habitants, 
i destaca especialment Barcelona i la 
resta de capitals de la demarcació. 

El 54% de la població immigrada és 
masculina i el 46% restant, femenina. 
Per continents, l'any 2021 la població 
d'origen africà continuava sent la més 
nombrosa, amb gairebé un 39%, però 
la segona més nombrosa passava a 
ser la d'Amèrica del Sud, amb un 21%.
El tercer lloc l'ocupava la població de 
la resta de la Unió Europea, amb un 
17%. Proporcionalment es veu com les 
nacionalitats procedents d'altres con-
tinents van guanyant pes.

EL VEÏNAT D'ORIGEN 
ESTRANGER CREIX 
TOT I LA PANDÈMIA
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IPD Legal
Advocacia & Gestoria

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

TRUCA’NS I T’INFORMAREM:

admin@ipdlegal.com · www.ipdlegal.com

661 295 971  I  93 688 91 88

RENDA 2021
La declaració de la renda,
millor a la teva gestoria.

Per SANT JORDI regala 
el llibre dels 25 anys

Associació de Botigues 

i Serveis del Centre Històric 

de Granollers



DJ, 21 ABRIL 202214

2021

L'expresident de la Generalitat 
Quim Torra va ser dimecres a 
Granollers, convidat per Òmnium 
del Vallès Oriental i La Gralla, per 
presentar el seu llibre Les hores 

incertes. És la segona part del seu 
Dietari de Canonges, que abasta 
el període comprès entre el maig 
de 2020 i el setembre del mateix 
any, quan va ser inhabilitat per 
l'Estat. Amb una prosa directa i 
lírica alhora, el llibre recull l'acti-
vitat i els pensaments més íntims 
del president en uns moments de 
forta convulsió política i social per 
l'ofensiva judicial, política i me-
diàtica dels poders de l'Estat i la 
crisi de salut pública arran de la 
Covid-19. "Al llibre s'hi veu la di-
mensió política de Torra i tam-
bé el seu vessant més personal", 
deia el sociòleg Salvador Cardús 
en la presentació del llibre.

fita i un horitzó compartit, per-
què aquesta serà l'única manera 
de recuperar la il·lusió i la força 
que havíem tingut". L'expresi-
dent també carregava contra ERC: 
"no té sentit fer de crossa del 
govern contra el qual lluites. És 
un error estratègic que pagarem 
molt car", etzibava, i insistia que 
"la lluita per la independència 
–que ha de tornar al centre del 
debat–, ha d'estar per sobre de 
la batalla i l'interès partidista".

Finalment, sobre els mesos de 
pandèmia –"van ser molt frus-
trants, perquè vam constatar 
que no teníem eines per gestio-
nar-la"–, Quim Torra considerava 
que "l'independentisme hauria 
d'haver aprofitat per repen-
sar-se; però ara estem caient 
en els mateixos errors que en el 
passat", alertava. X.L.

Torra, per la seva banda, repas-
sava el seu accés al càrrec, que va 
assumir sense esperar-ho per "tor-
nar les institucions al poble de 
Catalunya en un moment greu i 
de forta repressió". També asse-
nyalava que "l'independentisme 
ha de forçar-se a trobar una nova 

X.L.

POLÍTICA EL PRESIDENT CONVERSAVA DIMECRES AMB EL SOCIÒLEG SALVADOR CARDÚS 

Quim Torra: "Cal tenir un 
horitzó per recuperar la força" 

CARDÚS I TORRA  Dimecres a la Tarafa

XAVIER SOLANAS

L'assemblea de Podem Granollers 
ha escollit José Manuel Blanco 
com a nou portaveu a la ciutat, 
amb el suport del 64,7% del cens 
de militants. D'aquesta manera, 
Blanco, membre de consell de co-
ordinació provincial de Podem a 
Catalunya des de 2020, substitu-
eix Miguel Ángel Segura, que va 
ser el candidat de Podem en les 
darreres eleccions municipals. 

Fa uns dies, l'assemblea de la 
militància també va escollir el nou 
consell de coordinació municipal, 
que és el màxim òrgan de direcció 
en l'àmbit local del partit i en el 
qual s'hi ha incorporat "gent molt 
jove, en una clara aposta per la 
joventut dins de la nova etapa 
que ara comença a Podem a Gra-
nollers", indiquen des del partit.

Negociació amb els comuns
D'altra banda, Podem i En Comú 
mantenen converses sobre la pos-
sibilitat de concórrer plegats a 
les eleccions municipals de 2023. 
Així, el nou portaveu de Podem 
a la ciutat té com a interlocutor 
Paco Galán, responsable d'orga-

Podem i En Comú estudien 
presentar-se junts el 2023

La fundació La Dinamo i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental con-
tinuen impulsant un projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a 
Granollers. Fins ara s'han fet dues xerrades de presentació amb per-
sones i col·lectius interessats, i per a començaments de maig –la data 
està pendent de concretar– hi ha prevista una tercera sessió. "Les per-
sones que hi han mostrat interès estan cada cop més motivades i 
compromeses", apunten des de La Dinamo, que vol consolidar un grup 
de persones interessades abans de concretar-ne el detalls i presentar 
formalment el projecte a l'Ajuntament. ❉

nització i representant de la co-
missió executiva d'En Comú, que 
compta també amb Araceli Ore-
llana –anterior cap de llista a les 
municipals– i Luis Navarro.

Les dues formacions, que en 
els anteriors comicis de 2019 
van presentar-se per separat, es 
van quedar sense representació 
al consistori granollerí. Ara estan 
a l'espera del marc general sobre 
futurs acords que aprovin les di-
reccions nacionals dels respectius 
partits, tot i que ja programen al-
guns actes conjunts.

PODEM

JOSÉ MANUEL BLANCO

José Manuel Blanco, nou portaveu de Podem

CAP DELS DOS GRUPS NO VA OBTENIR REPRESENTACIÓ EL 2019

Més sessions de treball per 
impulsar habitatges cooperatius

PRIMÀRIES GRANOLLERS Va presentar dimarts el seu llibre a la Sala Tarafa

Desenes de persones van assistir 
dimarts a la tarda a la presentació 
del llibre 1.477 veus, 1 sola histò-

ria, II volum, un recull d'articles, 
pensaments i imatges de diferent 
autoria sobre el país, la ciutat de 
Granollers i la seva gent. El llibre 
està editat pel grup de Granollers x 
la Independència - Primàries, i per 
Sant Jordi es podrà trobar gratu-
ïtament a la parada de Primàries. 
El llibre compta amb un pròleg de 
l'expresidenta del Parlament Núria 
de Gispert i amb l'epíleg de l'exal-
calde d'Arenys de Munt, impulsor 

Reflexions de 

Primàries sobre

el país i la ciutat

de les consultes ciutadanes sobre 
la independència, Joan Manel Xi-
menis. Per a la formació, l'acte de 
presentació d'aquesta publicació 

volia ser també un termòmetre de 
cara al procés de primàries que el 
grup vol tornar a engegar de cara a 
les eleccions municipals de 2023. 
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Els amants de l'astrofísi-

ca i la cosmologia te-

nen una cita dijous 28  

(19 h) a la sala Nau B1 

d e Roca Umbert, en el marc 

del cicle Amb G de Granollers. 

L'encarregat de posar llum a l'ori-

gen de l'univers –o, si més no, al 

cicle de vida de les estrelles– serà 

el granollerí Lluís Galbany, docto-

rat en Física per la UAB el 2011 i 

actualment l'investigador en actiu 

que més sap a l'Estat de les super-

noves –l'última fase de la majoria 

d'estrelles, quan exploten–. 

La història romàntica del cientí-

fic que des de ben petit ja obser-

vava els estels no casa amb la del 

granollerí que, a darrera hora, va 

decidir abandonar la idea d'estu-

diar informàtica i matricular-se 

a física. Acabada la llicenciatura i 

el doctorat, va haver de seguir-se 

l'Institut de Ciències Espacials 

(ICE-CSIC) i és membre de l'Ins-

titut d'Estudis Espacials de Ca-

talunya (IEEC). Hi treballa fent 

formant fora de l'Estat. A 4t de 

carrera, amb una beca, va anar a 

les Canàries i se li va despertar 

l'interès per l'astrofísica, de ma-

nera que va triar Lisboa com a in-

vestigador postdoctoral al Centro 

de Astrofísica. Ara sí, enganxat al 

telescopi, les oportunitats el van 

portar a Xile, i després a Pittsburg, 

als Estats Units, com a investiga-

dor associat al Departament de 

Física i Astronomia i el Centre de 

Física, Astrofísica i Cosmologia de 

Partícules. Tot i que als EUA no li 

van faltar ofertes, finalment va de-

cidir acceptar la beca Marie Curie 

a la Universitat de Granada –més 

a prop de casa– al grup d'Evolució 

Estel·lar del Departament de Físi-

ca Teòrica i Cosmològica.

Actualment, després de passar 

una dècada fora de Granollers, 

ocupa una beca Ramón y Cajal a 

PLA ESTRATÈGIC L'ASTROFÍSIC I COSMÒLEG OBSERVACIONAL ESTUDIA ELS DIFERENTS TIPUS DE SUPERNOVES I PER QUÈ EXPLOTEN D'UNA MANERA O D'UNA ALTRA

"Estudiant les supernoves som capaços
de recontruir com va ser el Big Bang"

LLUÍS GALBANY

En el marc de l'elaboració del tercer pla estratègic 
de ciutat, l'Ajuntament impulsa, des de l'octubre, 
el programa Amb G de Granollers. Es tracta d'un 

cicle de converses amb persones vinculades a
 la ciutat, que tenen una professió diferenciada i 
que destaquen en el seu àmbit de treball. Hi han 

participat David Pallàs, Anna Sáez de Tejada, 
Ariadna Grau, Sara Capdevila i Roser López. El
28 d'abril serà el torn de l'astrofísic Lluís Galbany.

divulgació i, sobretot, recerca, 

en especial sobre la física de les 

supernoves tipus Ia –superge-

gants (entre 8 i 30 vegades la 

massa solar) molt lluminoses– i 

II –gegants lluminoses–. Les Ia 

són estrelles que acumulen mas-

sa d'una altra estrella propera 

fins que col·lapsen i exploten, i 

permeten mesurar les distànci-

es cosmològiques. "Totes ho fan 

igual, com si fossin bombetes 

de 60 watts, de manera que, 

per la diferència de la llum 

que ens arriba, es pot mesurar 

a quina distància són", detalla. 

"Això va permetre descobrir el 

1998 l'expansió accelerada de 

l'univers. Si no fos perquè el sol 

explotarà abans, moriríem de 

fred", diu. Això sí, "en milers de 

milions d'anys". 

L'estudi de les supernoves pot-

■El 2011, els nord-americans Saul Perl-

mutter, Brian P. Schmidt i Adam G. Riess 

van guanyar el Premi Nobel de Física pel 

seu descobriment de l'expansió accele-

rada de l'univers a través d'observaci-

ons de supernoves distants. No és es-

trany, doncs, que l'astrofísic granollerí, 

especialista en l'observació i estudi de 

les supernoves, hagi tingut ocasions de 

col·laborar amb els científics premiats. 

De fet, està treballant amb un article 

conjunt amb Riess, així com coincideix 

cada dues setmanes en una reunió de 

treball amb Perlmutter, per un projecte 

d'un satèl·lit que s'enviarà a l'espai el 

2027. "Ens coneixem tots", diu Galbany, 

i cita altres referents com Pilar Ruiz-

Lapuente, la primera a l'Estat que va 

estudiar l'acceleració de l'univers, així 

com altres científics teòrics.

TREBALL AL COSTAT 

DE PREMIS NOBEL

Els amants de l'astrofísi-

(19 h) a la sala Nau B1 

ser no serveix per entendre per-

què es va crear l'univers, però sí 

que permet "reconstruir com 

va ser el Big Bang", la coneguda 

explosió originària, el moment en 

què es va encetar l'expansió de 

l'univers. M.E.

L.GALBANY
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A la sobreabundància 
de l'oferta editorial 
d'aquests dies, amb 
llibres de tots els gène-
res i per a tots els gus-

tos, naturalment també s'hi han de 
sumar algunes presentacions de 
novetats. N'hi ha tres d'aquestes 
que comparteixen trets en comú: 
els seus autors són periodistes i 
fotoperiodistes granollerins o llar-
gament vinculats a la ciutat, i les 
seves presentacions tindran lloc el 
mateix dia i a la mateixa hora, di-
vendres a les 19 h. Els potencials 

lectors ho tindran difícil a l'hora de 
triar-ne una o l'altra.

El veterà periodista Paco Monja 
i el fotoperiodista Xavier Solanas, 
col·laborador de SomGranollers, 
han realitzat a quatre mans i per 
encàrrec de l'Ajuntament de Cano-
velles el llibre Canovelles, un lloc per 

viure-hi, un volum de caràcter insti-
tucional, impulsat des de l'Àrea de 
Patrimoni, que fa un retrat del mu-
nicipi actual i del seu teixit humà i 
associatiu a través d'un recorregut 
eminentment visual. Segons Mon-
ja, tres claus defineixen el discurs: 

L'ONCE ha fet donació a la Xarxa 
de Biblioteques de Granollers de 
sis contes infantils adaptats, amb 
característiques molt especials. 
Estan adreçats a infants invidents 
o amb dificultats de visió i com-
binen el text escrit amb tinta, el 
sistema de lectura braille i també 
elements amb relleu al tacte. Esta-
ran a disposició de la ciutadania en 
general i també d'aquells docents i 

especialistes que en vulguin fer ús.
Els nous títols que s'incorpo-

raran al fons de la biblioteca Can 
Pedrals són L'aniversari d'en Pei-

xet, L'erugueta goluda, La formiga  

distreta, Mi lazarilla, mi capitán, 
Toca, toca! i El regal. En tots els 
casos són contes que ja existeixen 
al mercat i dels quals l'ONCE en 
fa l'adaptació, comptant amb la 
col·laboració de les editorials. Es 

RAMON FERRANDIS

C.R.

PUBLICACIONS DIVENDRES 'CANOVELLES, UN LLOC PER VIURE-HI' ES PRESENTARÀ A CAN PALOTS I 'LA GARRIGA EN TEMPS DE COVID', A L'ESPAI DE CAN LUNA

LLIBRES QUE COMBINEN TEXT ESCRIT AMB SISTEMA BRAILLE I ELEMENTS AMB RELLEU AL TACTE

Nous llibres dels fotoperiodistes 

Ramon Ferrandis i Xavier Solanas 

i el veterà periodista Paco Monja

PORTADA  El llibre del fotoperiodista Ramon Ferrandis

TACTE  Regidora i alcaldessa van reproduir l'experiència d'una persona invident

L'ONCE dona contes adaptats a les 

biblioteques per afavorir la inclusió

reivindicació de la identitat, orgull 
de poble i voluntat de mirar cap al 
futur. Es presentarà al Teatre Audi-
tori de Can Palots de Canovelles.

El fotògraf Pere Cornellas ha lliu-
rat a impremta El parc del Falgar 

i la Verneda. Espai humit, un llibre 
també editat des de la municipa-
litat –en aquest cas l'Ajuntament 

de les Franqueses– i que ofereix 
un generós desplegament gràfic. 
Són 200 imatges captades entre 
la inauguració d'aquest espai na-
tural, el 2019, i fins al dia d'avui, 
amb especial atenció a les aus que 
aniden o que hi estan de pas. Es 
presentarà a la zona d'albirament 

d'ocells del mateix parc, a Llerona.
Per la seva banda, el fotoperio-

dista garriguenc Ramon Ferrandis 
ha aconseguit tota una fita amb La 

Garriga en temps de Covid. De l'alar-

ma a la vacuna. Fins on ha pogut 
saber, es tracta de l'únic llibre pu-
blicat a Catalunya que documenta 
de manera exhaustiva les conse-
qüències de la pandèmia, en el dia 
a dia i en tots els àmbits. Tot plegat, 

tracta de llibres gairebé artesa-
nals, dels quals se'n fan tirades 
molt curtes, de només 50 a 100 
exemplars. 

Atès que les persones afiliades 
a l'ONCE ja tenen accés a aquests 
tipus de material per altres canals, 
la present donació s'ha d'enten-
dre més aviat com a una acció per 
propiciar el coneixement del món 
dels invidents i la conscienciació 
per part de la societat.

Així, la xarxa de biblioteques lo-
cals encetarà una línia de comprar 
per adquirir més títols i posar-los 
a l'abast a la resta d'equipaments 
de la ciutat, aprofundint en afavo-
riment de la inclusió i la integració. 

A hores d'ara Can Pedrals dispo-
sa de 23 títols amb braille –bàsica-
ment narrativa per a adults– que 
es poden consultar sota demanda. 
Aquesta oferta es complementa 
amb altres eines per a persones 
amb dificultats de visió, com poden 
ser els audiollibres, els llibres amb 
lletra gran, el sistema tele lupa i al-
tre programari de veu. C.RIOBÓ

Pere Cornellas també ha 
publicat 'El parc del Falgar

i la Verneda' amb 200
 imatges fetes des de 2019 més de 400 imatges preses entre 

els mesos de març de 2020 i 2022. 
Com en el cas de Cornellas, és un 

projecte que va sorgir d'un afany 
personal i que, amb posterioritat, 
ha pres forma de llibre a través de 
l'associació La Garriga Secreta. El 
volum, prologat per Manel Vilar i 
amb epíleg de Jordi Borràs, es pre-
sentarà també divendres a l'Espai 
Jove de Can Luna de la Garriga. 
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Vallès Oriental

Un Vallès en comú

catalunyaencomu.cat

vallesoriental@catalunyencomu.cat

Acte 10 anys de
govern a Montornès

Xerrada reforma
laboral a Granollers

Acte pels drets dels
animals a Montmeló

FEINAJUSTICIAHABITATGESANITATECOLOGIA

622.547.830

catalunyencomu.cat

EDUCACIÓDIGNITATPAULLIBERTATDIVERSITAT
FEMINISMESANIMALISMEMUNICIPALISMEDRETS

SOM COM TU. T'HI APUNTES?
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El Museu de Ciències Naturals de 
Granollers disposa, a partir d'ara, 
d'una de les col·leccions de coralls 
fòssils més rellevants del país, 
gràcies a la donació del geòleg 
Germán Álvarez Pérez, que ha de-
dicat bona part de la seva vida a 
l'estudi d'aquests animals, en es-
pecial durant l'eocè a Catalunya.

Dimarts, l'alcaldessa Alba Bar-
nusell i el donant signaven l'acord 
segons el qual la col·lecció paleon-
tològica es conservarà a l'edifici 
de La Tela, així com es posarà "a 

disposició de tothom, s'obrirà 

al món, a través del web del mu-

seu", destacava Barnusell. El di-
rector i conservador del Museu de 
Ciències Naturals, Toni Arrizaba-
laga, es mostrava "molt agraït i 

impressionat per la feina" que 
ha fet Álvarez, qui ha descrit 423 
espècies, de les quals 14 noves. 
"N'ha trobat moltes perquè 

s'ha patejat Catalunya de dalt 

a baix", exclamava Arrizabalaga, 
qui també agraïa l'oferiment del 
Museu Etnològic del Montseny, La 
Gabella, a qui el paleontòleg es va 

bats a Catalunya i que es remun-
ten a espècies dels mars interiors 
de l'època de l'eocè –fruit de la 
tesi doctoral Cnidaria fossils de la 

conca d'Igualada, presentada el 
1994–, però també alguns d'actu-
als, facilitats per un germà del pa-
leontòleg que va anar a Veneçuela 
a fer de missioner i l'ha proveït de 
coralls del Pacífic. 

Álvarez va treballar com a cate-
dràtic a l'Institut d'Arbúcies i ins-
pector d'Educació. La seva vincu-
lació com a col·laborador associat 
a la universitat, però, li va perme-
tre ampliar la col·lecció, que ara 
espera serveixi a estudiants i in-
vestigadors. La donació té 54.000 
exemplars trobats en 500 munici-
pis i guardats en 400 caixes.

El Museu de Ciències Naturals 
de Granollers ha manifestat el seu 
compromís a integrar la col·lecció 
en el seu fons de paleontologia, 
mantenint el conjunt de la col·lec-
ció com una unitat i dedicant una 
menció especial a la figura i a la 
tasca de recol·lecció i estudi de 
Germán Álvarez Pérez. M.ERAS

dirigir en primera instància. 
El paleontòleg i geòleg Germán 

Álvarez Pérez és fill de Cercs (el 
Berguedà) i descendent d'una fa-
mília de miners provinent de Lleó.  
Va llicenciar-se en Geologia, però 
"abans d'estudiar, ja havia re-

collit fòssils; ho duia a la sang", 
diu. I, de fet, per haver aconseguit 
una col·lecció tan extensa no hi ha 
dubte que ha de tenir una forta 
vocació. En total, 13.901 coralls, 
dels quals la majoria fòssils tro-

MCNG

M.E.

CIÈNCIA EL GEÒLEG GERMÁN ÀLVAREZ PÉREZ HA DONAT LA SEVA ÀMPLIA COL·LECCIÓ AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS

La Tela rep una col·lecció de 
més de 13.000 coralls fòssils

CORALL ACTUAL  Del Pacífic

LA SIGNATURA  L'alcaldessa, Alba Barnusell, i el geòleg Germán Álvarez

Una mostra traça 
l'evolució de l'Alpina
Avui, dijous, el Museu de Ciències 
Naturals obre les portes de l'ex-
posició ALPINA. Mapes. Literatu-

ra. Paisatge, que es podrà visitar 
fins al 10 de juny. Comissariada 
per l'escriptor i crític literari Julià 
Guillamon, proposa una mirada 
transversal de la història d'aques-
ta editorial amb motiu del seu 75è 
aniversari.

EXPOSICIÓ

El Museu de Ciències Natural de Granollers, s'ha compromès a fer difusió de 
la donació perquè es tracta d'una col·lecció única i singular per difondre la 
paleontologia de Catalunya i amb un gran valor científic, sobretot per a consultes 
d'altres especialistes. A més, el geòleg Miquel Pascual amb l'ajuda d'Alejandro 
Pascual –col·laboradors de La Tela–, han fotografiat uns 600 exemplars de la 
col·lecció, que es podran consultar en línia a la web del museu –www.mcng.cat– 
per tal que el fons sigui accessible a tothom. De fet, aquesta serà la primera 
col·lecció que es podrà consultar en línia, explicava Ferran Páramo, biòleg i 
tècnic de suport a la recerca de La Tela. "Fa 10 anys que estem digitalitzant 
les col·leccions i la intenció és anar-les difonent al web, amb la biografia del 
col·leccionista i el registre d'espècies", indica. Abans de finals d'any, el catàleg 
de coralls ja es podrà consultar. A més, el Museu vol mostrar una part de la 
col·lecció en una exposició temporal que organitzarà de cara al 2024, per donar 
a conèixer els coralls i el fons Álvarez. 

Un pas més en la digitalització

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
09/04 Celestino Mangas Mirón  55 anys 

11/04 Isabel Valle Benítez  92 anys 

11/04 Manuel Ramírez Gálvez  68 anys 

13/04 Emília Villuela Arroyo  56 anys 

14/04 Diego Dorado Lozano  91 anys 

14/04 Ascensión García Moreno      87 anys 

15/04 Montserrat Carrera Agut     87 anys 

15/04 Fausti Martín Martín   86 anys

15/04 Magdalena Hernández Cerón 92 anys 

17/04 M. Dolores Galiano Cámara   64 anys

El granollerí Lluís Martínez ha 
estat designat com el primer di-
rector de l'espai natural de Sant 
Miquel del Fai, propietat de la 
Diputació de Barcelona. Fins ara, 
i durant els darrers quatre anys, 
Martínez ha estat director del 
Parc Natural del Montseny.

Ara s'enfronta al repte de la 

reobertura de l'emblemàtic es-
pai dels cingles de Bertí, tancat 
des que la Diputació el va com-
prar el juny de 2017. L'objectiu 
és obrir Sant Miquel del Fai abans 
d'aquest estiu, després del pro-
cés per rehabilitar-lo i habilitar 
l'aparcament –les places del qual 
limitaran l'aforament a l'espai–. 

MEDI NATURAL FINS ARA, DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY

Lluís Martínez serà el primer 
director de Sant Miquel del Fai
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Recicla i estalvia a cada impressió
Compra cartutxos i tòners reciclats i estalviaràs més del 50% del preu de l’original.
Gaudiràs de les mateixes prestacions i qualitat d’impressió a un preu inferior.
I si ens portes els teus cartutxos buits, te’ls abonarem.

De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h

Dissabtes de 10 a 13.30 h

Ens trobaràs a:
Av. de Sant Esteve, 18
08402 Granollers
T. 93 861 35 60
granollers@somink.es
somink.es
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Omplim el país de cultura. Bon Sant Jordi 

Escrivim,
llegim 
i estimem

Vallès Oriental
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 

de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 

prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

economia
social
aracoop

Capçalera fundada el 2015. Director Abacus Media Jordi Creus Editor Ramon Torrents rtorrents@som.cat Direcció Montse Eras meras@som.cat Departament 
Comercial publicitatdiarisom@som.cat Redacció Xavier Lloreda xlloreda@som.cat José Luis R. Beltrán esportsdiarisom@som.cat Carles Riobó criobo@som.cat  
Disseny Gràfic dissenydiarisom@som.cat Fotografia Xavier Solanas Administració administraciodiarisom@som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous 
Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 20.27 h del 20 d'abril

somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

A Granollers i les Franqueses hi ha la concentració més gran de centres
de culte religiós al Vallès Oriental, la majoria de l'Església catòlica, tot i que
les darreres dècades ha anat perdent l'hegemonia –i fidels–. L'arribada de 
nouvinguts, amb altres creences, ha fet incrementar notablement la diversitat 
religiosa a la comarca. Però en un Estat laic, com teòricament és l'espanyol, 
encara hi ha confessions de primera o de segona. Naturalment, la mateixa 
història fa que els centres de culte catòlic siguin cèntrics i, sovint, majestuosos. 
La tradició cultural pròpia ho determina, evidentment. El que no és tan clar és 
perquè costa tant que l'Església catòlica tributi l'imposts de béns immobles 
(IBI), com sí que han de fer altres centres de culte, i com encara s'han d'esclarir 
algunes immatriculacions de propietats. És curiós també que els espais 
de culte islàmic dels dos municipis estiguin situats en polígons o bé a tocar.

Els municipis són els primers que poden canviar aquestes micro o 
macrodiscriminacions religioses. Granollers i les Franqueses defugen el debat 
–tot i que fa anys que el ple granollerí va aprovar una moció per reclamar 
l'IBI de l'Església– i Canovelles l'ha entomat davant l'evidència flagrant d'una 
societat cada cop més diversa –i canviant: al municipi ja hi ha més mesquites 
que esglésies–, també pel que fa a les creences religioses.

DIVERSITAT (I IGUALTAT) RELIGIOSA
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Fer castells és fer xarxa, és solidaritat i és 
ajudar-se els uns als altres. No tothom vol 
fer castells, però segur que tot #Granollers 
desitja que tinguem una xarxa en condicions. 
Oi que votareu a favor de la proposta de
la xarxa als #PressupostosParticipatius?

David Carruesco @carrudefoc Pau Llobet @Pau_Llobet

T'atures a dormir a peus del Moncayo. 
Fas un tomb pel poble i sents soroll
al pavelló. T'hi acostes i fan un torneig 
d'handbol. Dius que ets de Granollers 
i la gent somriu. "Nos vemos en la 
#GranollersCup", diuen.

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

aus i brillants que la Teresa conserva com 

un tresor. Hi ha dies que encara sento el 

soroll regular dels telers del carrer de Sant 

Jaume, el caminar dels cavalls o el mugir de 

les vaques de Palou, que avui beuen gaso-

lina en un box del croissant de Montmeló.

Aquesta nostra ciutat m'agrada somi-

ar-la envoltada d'un bosc de Maria Lluïsa i 

de menta, violetes i molsa, molta molsa. Un 

bosc on reposen dones d'aigua, granolles i 

nans sàtirs, en un decorat de rierols i d'al-

zines centenàries vestides de boira densa.

Visca els somnis i la sidra i la fabada i les 

vaques. Puxa Astúries i Granollers, Vicenç, i 

el teatre, els nassos de pallasso, el sarcasme 

i la ironia. Visca la música, les Festes Majors, 

la Internacional i una bicicleta blava, blava i 

aturada en un racó, al davant d'aquell Gual 

Permanent de tota la vida... I visca, visca 

aquest microespai de l'univers on alguns 

encara hi som i ens sentim privilegiats d'ha-

ver pogut connectar amb tu, Vicenç, encara 

que pensis que tot això són collonades.

etmanes després i nosaltres en-

cara seguim aquí, Vicenç, tacats 

i humits per la revolució ver-

da del mes d'abril, en aquesta 

ciutat nostra de voreres bavejades i de 

parcs plens d'excrements. Seguim aquí, 

en una vila que va ser parida amb fòrceps 

i a contracorrent un dimarts qualsevol de 

tardor daurada i de terra fangosa. Alguna 

nit, molt de tant en tant, grato la terra de 

la perifèria i em fico al llit amb les ungles 

plenes de sang, amb el futur envaït per un 

exèrcit de cocaïnòmans, de jugadors de pà-

del i d'alts directius de CaixaBank que fan 

tot el possible per a ultratjar-nos.

Aquesta nostra ciutat tragicòmica de 

façanes grises, d'arbres amputats i de ro-

tondes luxurioses és, Vicenç, un edifici mal 

acabat amb un ascensor de mirall malalt, 

un rebedor pixat pels gossos i un terrat 

orfe de gats i de Mary Poppins. Un terrat 

del teu barri on d'un fil llarg i prim, pen-

ja un calidoscopi de roba interior, com un 

d'aquells estendards que marcava el terri-

tori del nostre senyor feudal i on es podia 

llegir: Tres turons fan una serra.

Alguns racons d'aquesta nostra ciutat, 

Vicenç, conserven la preciositat de la deca-

dència, el color i la bellesa de les fotografies 

antigues, les llàgrimes d'enyorança d'unes 

places toves i polsoses, de les botigues de 

sempre, de cafès eterns i de llambordes su-

S

A VICENÇ SÁEZ DE TEJADA ESCANDÓN

SANTI MONTAGUDDes del balcó

Visca Astúries i Granollers, Vicenç,
i el teatre, els nassos de pallasso, 

el sarcasme i la ironia, i una bici 
 aturada en aquell Gual Permanent

Bústia

Queixa a l'Ajuntament

Visc en un edifici de Granollers on per 

"seguretat (?)" es dediquen a incomplir a 

normativa de prevenció contra incendis 

bloquejant il·legalment amb clau la porta 

de sortida al carrer (allò que la normativa 

al respecte i els que som normals entenem 

com a "sortida d'emergència"). 

La normativa al respecte es claríssima: 

"Las puertas previstas como salida de 

planta o de edificio ... su sistema de cierre 

consistira en un dispositivo de facil y rapi-

da apertura desde el lado del cual proven-

ga dicha evacuacion, sin tener que utilizar 

una llave y sin tener que actuar sobre mas 

de un mecanismo".

La llei 3/2010, articles 32,33 i 34, defi-

neix com a "faltes molt greus": Modificar 

les condicions amb les que s'ha obtingut la 

llicencia d'ocupació de l'edifici; manipular 

o bloquejar els elements relacionats amb 

la evacuació de l'edifici en cas d'emergèn-

cia, impedir o dificultar l'acces a l'edifici 

de serveis mèdics, bombers i policia.

Les faltes molt greus tenen un "premi" 

d'entre 100.000 i 1.000.000 d'euros en cas 

de reincidència (en forma de multa).

Porto unes 7 o 8 instàncies enviades a 

l'Ajuntament de Granollers, i tal dia farà un 

any (o els que facin falta). He demanat que 

instin la comunitat a complir les normes 

(les de tots, no les seves ocurrències), que 

facin una inspecció a l'edifici, i res de res.

En el que portem d'any, segons les notíci-

es, ja comptem com 10 o 12 persones (nens 

inclosos), morts en incendis en edificis. Fa 

falta que hi hagi un parell de veïns de l'edi-

fici morts, tirats al replà, perquè quatre 

irresponsables es passen les normes per 

l'entrecuix?

ALEX MASIP / GRANOLLERS
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–Com defi niries Ecouter?
–Som una empresa que neix a Gra-
nollers després de 20 anys d'expe-
riència en el sector. Precisament, 
aquesta experiència ens permet 
copsar què pot millorar i volem do-
nar una visió diferent al servei d'au-
diologia dins de la comarca. Som 
un centre proper on els pacients se 
senten com a casa.
–Com treballeu?
–Disposem de la millor i tecnolo-
gia d'última generació en aparells 
de diagnòstic. Importem el mètode 
de treball suís-danès, en el qual es 
personalitza l'atenció i l'adaptació a 
cada pacient. Cada persona i cada 
oïda és totalment diferent a la res-
ta i per aquest motiu realitzem una 
adaptació progressiva on aconse-
guim que el 95% dels pacients tin-
guin una millora de la qualitat audi-
tiva súmmament notable.
–Oferiu la garantia de no limitar el 
temps de prova de les pròtesis. Per 
quin motiu?
–És essencial el període de prova 
de les pròtesis i, en aquest sentit, 
creiem que no és positiu limitar el 
temps, ja que, cada persona neces-
sita el seu temps d'adaptació. Per 
tant, durant el període de prova, ens 
emplacem a trobar-nos un cop per 
setmana amb el pacient fi ns que la 
persona està plenament satisfeta 
amb els resultats.
–Amb quins productes treballeu des 
d'Ecouter?
–Treballem amb els millors fabri-
cants del sector audiològic: Oticon, 
que està considerada la marca tec-
nològica de referència al món en 
audiòfons; Signia (l'antiga Siemens) 
com a marca de referència estètica 
dins el mercat audiològic; Starkey 
com a referent en les novetats im-
plantades en els sistemes auditius, 
i fi nalment, Phonak, com a referent 
en connectivitat global. Gràcies a la 

Ecouter celebra el seu primer aniversari amb 
preus imbatibles en audiòfons d'ara al juny

SALUT AUDITIVA / PARLEM AMB MARC GIMÉNEZ, DIRECTOR D'ECOUTER GROUP SL, QUE L'ABRIL DE L'ANY PASSAT OBRIA A GRANOLLERS

garantia d'aquestes marques pun-
teres podem oferir un ventall sufi -
cientment ampli per cobrir qualsevol 
necessitat que sorgeixi als pacients.
–Quins serveis de salut auditiva 
oferiu?

ECOUTER CENTRE AUDITIU és una empresa nascuda a Granollers, dirigida 

per Marc Giménez Ayguasanosa, que acumula més de dues dècades 

d'experiència dins del sector. El centre, que obria portes a l'abril de 2021, 

tot just fa un any, pretén donar una visió diferent al servei d'audiologia dins 

la comarca. "Som un centre proper on els pacients se senten com a casa", 

destaca Giménez. Conversem amb el seu responsable dels serveis integrals 

d'audiologia que ofereixen i dels elements diferenciadors que ECOUTER 

presenta respecte dels centres auditius tradicionals.

El centre auditiu, per celebrar el seu primer aniversari de vida, ofereix la garantia de millorar qualsevol pressupost que els seus 
clients els presentin amb les marques d'audiòfons amb les què treballen: Oticon, Phonak, Signia o Starkey

Un 5% del preu de tots 
els audiòfons que venem 
durant l'any el donarem per 
ajudar a la reconstrucció de 
les escoles a Ucraïna

☞ ECOUTER  Plaça de la Caserna, 7 · GRANOLLERS  
www.ecouteraudio.com · info@ecouteraudio.com · 936 07 08 08

SOLIDARIS AMB UCRAÏNA

Ecouter ofereix un servei d'audiologia

integral: servei de diagnòstic, 

manteniment, reparació, seguiment 

a domicili, logopèdia, acúfens, 

taps a mida, seguiment online 

i especialització per a pacients 

infantils. Amb unes instal·lacions 

d'última generació, insonoritzades 

a 40 decibels per assegurar els 

resultats més fi dels a la realitat, 
Ecouter treballa amb Oticon com 

a marca de referència, però també 

col·laboren amb altres marques 

punteres com Swissvoice, Starkey, 

Rayovac o Sennheiser, entre altres.

Informeu-vos de la seva oferta en 

accessoris i en audiòfons invisibles, 

retroauriculars (com el de la imatge 

inferior) o el nou Livio IA, amb sen-

sors integrats i amb intel·ligència 

artifi cial per fer un seguiment de 
la salut cerebral i corporal. I amb 

opcions de fi ns a un 40% de 
descompte i fi nançament a 36 
mesos sense interessos. A més, un 

5% del preu de tots els audiòfons 
que venguin durant el 2022 es 

destinarà a la reconstrucció 

d'escoles a Ucraïna.

–Un dels nostres punts forts és l'a-
tenció domiciliària. Ens desplacem 
al domicili dels pacients per aten-
dre'ls més còmodament si així ho 
necessiten, sense cap cost. També, 
gràcies a la tecnologia que tenim a 
l'abast, fem seguiments auditius via 
teletrucada i connectar els audiòfons 
a distància perquè els puguin super-
visar els nostres professionals.
–I tambe oferiu seguiments de per 
vida gratuïts i serveis de reeducació 
auditiva, entre d'altres...
–Sí, a Ecouter oferim als nostres 
pacients seguiments de per vida 
gratuïts. També realitzem teràpies 
per acúfens [percepcions molestes 
de soroll a l'oïda, xiulets  o brunzits 
continus o intermitents, sense que 
realment existeixi una font exterior 
de so]. A més, desenvolupem reedu-

cació auditiva en aquells casos que 
ja han perdut certa memòria auditi-
va si és necessari. I fem diagnòstics 
complets del sistema auditiu.
–I la relació qualitat-preu?
–Creiem que el valor de l'adaptació 
està en la manera com es tracta a 
cada persona, no en el valor del pro-
ducte, i en aquest sentit fa poc hem 
estat escollits com a millor centre 
auditiu en relació qualitat/preu de 
Catalunya per diversos buscadors 
de centres auditius. Podem dir que 
oferim la millor qualitat al millor 
preu. Això no vol dir que tinguem els 
aparells més barats, sinó que oferim 
el millor preu possible en cada gam-
ma tecnològica.
–Ara a l'abril feu el primer aniversa-
ri. Com ho celebreu? 
–Des d'abril i fi ns al juny millorem 
qualsevol pressupost de les mar-
ques amb què treballem: Oticon, 
Phonak, Signia i Starkey. També els 
socis hem decidit fer donació del 5% 
de totes les vendes d'audiòfons que 
tinguem enguany a la reconstrucció 
d'escoles a Ucraïna. ❉
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CAMPANYA 

DE RENDA

I PATRIMONI

2021 Renda 2021

Tal com volia la majoria de la plan-

tilla de Cricursa –en concurs de 

creditors des del desembre i amb 

un deute reconegut de 60 milions 

d'euros–, el Jutjat Mercantil nú-

mero 6 de Barcelona ha adjudicat 

la unitat productiva de la compa-nyia a la �irma lleonesa TVITEC, 
dedicada, com Cricursa, a la fabri-

cació de vidre.El mateix jutjat, responsable de 
la gestió del concurs i del procedi-

ment d'adjudicació, va demanar, el passat mes de març, de conèixer 
el parer de la plantilla en relació 

amb les dues ofertes presentades 

per quedar-se amb Cricursa abans de prendre la seva decisió �inal. Davant d'això, tres de cada qua-
tre treballadors de Cricursa de les 

plantes de la Sentiu de Sió i Gra-

nollers van votar a favor de l'ad-judicació a TVITEC, en detriment 
de l'oferta presentada pel grup 

Brand Corner, que oferia 598.000 

euros més per la compra. La plan-

tilla demanava que, més enllà de la diferència econòmica entre les 
dues ofertes, es valoressin les ga-

ranties d'ocupació i estabilitat que aportava TVITEC al projecte, 
la seva capacitat per mantenir 

l'activitat en un sector que li és 

propi –Brand Corner es dedica a 

adquirir empreses en situació de 

concurs de creditors–, i el com-

promís adquirit per preservar els 

dos centres de treball, al contrari 

ARXIU

CRICURSA  La firma lleonesa TVITEC es queda la companyia del Coll de la Manya

EMPRESES TRES QUARTES PARTS DE LA PLANTILLA ES VAN DECANTAR PER AQUESTA OFERTA

que Brand Corner, que plantejava 

tancar el centre de Granollers. L'adjudicació a TVITEC, per 
tant, assegura el manteniment 

dels dos centres de treball per un 

termini mínim de 36 mesos, sense 

modi�icacions substancials de les 
condicions laborals dels treballa-

dors o trasllats.

Josep Pérez, advocat de Col·lec-

tiu Ronda que representa el 84% 

de la plantilla, es mostra satisfet 

que la decisió del Jutjat Mercantil 

6 de Barcelona "coincideixi amb 

l’opció més votada per la planti-

lla i respecti la valoració que els 

treballadors afectats de manera 

directa per la situació de la his-

tòrica companyia vidriera van 

expressar a les urnes". A més, l'advocat destaca que TVITEC ha 
acceptat complementar els ingres-

sos de les persones que es mantin-guin en ERTO després de l’arribada 
dels nous propietaris, restituir els 

períodes de prestació per desocu-

pació que hagin consumit durant el 

període de concurs i tornar a con-

tractar en un termini de 24 mesos 

les persones que inicialment vegin extingit el seu contracte. ❉

TVITEC es queda Cricursa
i salva la planta granollerina

INTERNACIONALITZACIÓ

El jutjat mercantil adjudica

la firma granollerina a 

l'oferta que apostava per 

mantenir tota l'activitat

Pintxos a les FranquesesCursos subvencionats a Ponts a la feina

Aquest divendres arrenca a les Franquesesla segona edició del TastaLFdV, una rutagastronòmica per vuit bars i restaurants delmunicipi que ofereixen un pintxo i una beguda per 2,50 euros. La ruta durarà �ins l'1 de maig.
L'Ajuntament de Granollers ofereix un curs subvencionat de Competències digitals ACTIC mitjà dins del programa Ponts a la feina, adreçat a veïns del barri Congost inscrits a l'O�icina de Treball. El curs, de 120 hores, es farà del 9 de maig al 21 de juny els dies laborables de 9 a 13 h. Les preinscripcions estan obertes al Servei Local d'Ocupació a la Masia Tres Torres. 

ECONOMIA

Pimec Vallès Oriental organitza una xerrada per explicar les sub-vencions que concedeix la Genera-litat a l'exportació i els projectes 
internacionals d'empreses del ter-

ritori que l'any passat van facturar més de 100.000 euros i que expor-
ten fins a un 25% de la producció. 

La sessió, presencial, presentarà 

els requisits, els serveis subvenci-

onables i la metodologia dels ajuts i explicarà el calendari i la tramita-
ció de les subvencions. Serà dime-cres 4 de maig (10 h) a la delegació de Pimec al Vallès Oriental –Edifici 
Tilma–, i anirà a càrrec de Míriam 

Sabaté, directora del departament Internacional de Pimec. La sessió, 
que forma part de les trobades d'estratègia, gestió i creixement de Pimec, és gratuïta, però cal ins-
cripció prèvia al seu web. 

Pimec presenta 

ajuts a projectes 

internacionals

CAMPANYA D'AJUDA DE PIMEC

La Fundació Pimec ha posat en marxa una campanya d'ajuda a les 
persones afectades per la guerra a Ucraïna. Davant l'emergència de 
les famílies migrades a Catalunya, l’entitat canalitza la solidaritat de 
l'empresariat establint aliances 

amb altres institucions per ajuda 

humanitària in situ, com Unicef 

- ACNUR i l'Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament; 

facilitant el desplaçament de les fa-

mílies a Catalunya –acollida i aten-

ció de les primeres necessitats–, i 

ajudant a generar oportunitats de 

treball per als professionals des-plaçats a través del programa Em-ppersona. La fundació ofereix als 
empresaris l'opció de col·laborar econòmicament amb una donació, 
que es pot tramitar a través del 

web de l'entitat. 

Solidaritat 

empresarial amb 

el poble ucraïnès

Revisions salarials per reduir

la pèrdua de poder adquisitiuCCOO ha reclamat que, davant la forta escalada dels preus, s’asse-
guri el poder adquisitiu dels sala-

ris mitjançant clàusules de revisió salarial. El sindicat recorda que, de 
mitjana, la inflació s'ha disparat un 

9,8% l'últim any –un 28,8% l'habi-tatge, un 18,9% els transports i un 
6,4% els aliments–, fet que posa els col·lectius amb rendes més baixes 

en una situació d'"extraordinària 

precarietat". Aquesta pèrdua acu-

mulada de poder adquisitiu, asse-

gura el sindicat, "llastra l’abast i 

el dinamisme en la recuperació 

econòmica" després de la crisi de la pandèmia, i per això reclama 
"increments salarials ajustats a 

la inflació i l’aplicació de clàusu-

les de revisió salarial". 
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Equips d'alumnes de l'Institut Carles Vallbo-

na i de l'Escola Municipal de Treball partici-

paran dijous a les 24 h d'Innovació de Barce-

lona, una jornada en què l'alumnat d'FP de 

desenes d'instituts proposen solucions reals 

a desafiaments plantejats per grans corpora-

cions. Aquest esdeveniment és una oportu-

nitat perquè l'alumnat d'FP posi en acció les 

seves idees, participant com a protagonistes 

en la cocreació de solucions innovadores a 

problemes reals no resolts. A més dels dos 

centres granollerins, hi participaran també 

16 instituts més de Catalunya i un centenar 

de centres d'FP d'Espanya i d'Europa.

La trobada virtual es farà dijous vinent, 

i empreses capdavanteres de diversos sec-

tors, com DTT Data, Vueling, Caprabo o 

AirK, l'Hospital de la Vall d'Hebron i l'Hospi-

tal Clínic, i institucions com el Museu d'Art 

Contemporani de Barcelona (MACBA), en-

tre d'altres, ja han confirmat la participació 

en aquest certamen, que es planteja com 

una marató de 24 hores d'innovació.

En total, 24 grans corporacions planteja-

ran un repte als centres d'FP, que estaran 

oberts les 24 hores que dura la jornada. Els 

equips, d'entre 6 i 8 alumnes de diferents fa-

mílies professionals, hauran d'elaborar una 

proposta aplicable que resolgui el repte. Per 

això comptaran amb entre 2 i 3 formadors 

que faran de shakers o mediadors: dinamit-

zaran el grup perquè doni forma a les pro-

postes de solució, mitjançant estratègies de 

design thinking, una metodologia dinàmica 

que ha de posar en joc les competències de 

cada un dels integrants del grup perquè el 

resultat sigui el màxim de ric possible. 

El centre guanyador obtindrà un premi 

de 1.500 euros, i els finalistes tindran accés 

a uns campaments d'innovació durant tres 

dies. La tercera edició de les 24 h d'Innova-

ció Barcelona, organitzada pel Departament 

d'Educació de la Generalitat, compta amb el 

suport de CaixaBank dualiza. Enguany, l'ob-

jectiu és difuminar les fronteres i ampliar la 

xarxa de centres participants a tots els cen-

tres d'FP d'Espanya i d'Europa per mostrar 

el talent de l'alumnat i les seves possibilitats 

reals en l'entorn professional. 

EDUCACIÓ  LA TROBADA VIRTUAL, DIJOUS 28 D'ABRIL, DURARÀ 24 HORES

Alumnes de l'EMT i el Vallbona, a 

les 24 h d'Innovació de Barcelona

El dissabte 7 de maig (18 h) torna a Montme-

ló, a la sala polivalent La Torreta, l'espectacle 

musical Drummer Sound, una creació única 

en què 15 bateries de totes les edats inter-

preten simultàniament grans temes de rock 

de Phil Collins, Muse, Sting, Queen, Michael 

Jackson, The Corrs, Metallica, Foo Fighters, 

etc., acompanyats d'altres professionals de la 

música (veu, guitarra, baix, piano i percussió, 

sota la direcció musical dels seus professors). 

L'espectacle, d'unes dues hores i per a tots 

els públics, és especialment interessant per 

a aquells a qui els agrada el rock i la bateria, 

que viuran una experiència sonora "emoci-

onant i inoblidable, brutal, diferent, ines-

perada, sorprenent i singular". Drummer 

Sound està presentat per l'actriu, locutora i 

cantant Andrea Montero, i el director és Rafa 

Fernán, que ha estat bateria de Thalía, La 

Unión, Café Quijano, Ana Belén, Luís Eduar-

do Aute, Miguel Bosé o Víctor Manuel, entre 

d'altres. Fernán és llicenciat en percussió 

clàssica, música moderna i improvisació mu-

sical, professor de bateria i membre de The 

Latin Recording Academy (Grammy Llatí).

Nova edició del Drummer Sound a 

Montmeló, l'espectacle musical del rock

DRUMMER SOUND - CONCERT SOLIDARI
Sala polivalent La Torreta · Montmeló . Dissabte 7 de maig (18 h)

Entrades a www.entrapolis.com/entrades/drummer-sound 

L'APARADOR

DE LA SETMANA

L'espectacle s'organitza cada any des de 

2015, i enguany tindrà un vessant solidari: 

els ingressos per taquilla i marxandatge es 

destinaran íntegrament a la Fundació d'On-

cologia Infantil Enriqueta Villavecchia. El 

preu de l'entrada, que es pot adquirir al web 

entrapolis.com, és de 15 euros per als adults 

i 10 per als menors de 12 anys. 

El recinte de Montmeló on es farà el comp-

ta amb pàrquing gratuït habilitat al costat.

GONZALO
610 282 368
pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL 
Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN 
DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA 
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

 Precios directos de fábrica. 
 Mano de obra garantizada 

   por dos años.
 Presupuestos 

   sin compromiso.

Classifi cats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

PROFESSIONALS

SERVEIS

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER
DUR LA COMPTABILITAT /
fi scal / impostos a pimes i 

autònoms amb Sage 50 i 
Contaplus. Interessats/des 
truqueu al tel. 651 04 00 07.

 

CONDUCTOR DE CAMIÓ RÍGID 
(mínim carnet C i el CAP)

Les persones interessades cal que contactin al correu 
info@santosjorge.com o bé al telèfon 93 579 54 54 

(Vanesa o Esther)

S’ofereix:
Contracte de 40 hores setmanals, 

directament per l’empresa
Incorporació immediata

Empresa amb més de 60 anys d’antiguitat 
en el sector del reciclatge necessita: 

L'alumnat, organitzat en equips 

d'entre 6 i 8 persones, haurà de 

resoldre els reptes plantejats per 

grans corporacions empresarials
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L’expert responL’expert respon

He de signar la carta 
d’acomiadament?
Aquesta pregunta ens l’han 
fet incomptables vegades al 
nostre despatx. En ocasions, 
treballadors i treballadores 
que volen resoldre aquest 
dubte perquè tenen la sos-
pita (o la certesa) de què la 
seva empresa està pensant 
a acomiadar-los. En moltes 
d’altres, persones que ja han 
estat acomiadades, però es 
van negar a signar-la en 
considerar que la informa-
ció incorporada a la carta 
no era veraç ni s’ajustava a 
la realitat.

El cert és que signar la car-
ta d’acomiadament no ens 
impedirà posteriorment 
reclamar judicialment i im-
pugnar l’extinció i no fer-ho 
o negar-se a recollir la car-
ta tampoc no impedirà que 
l’acomiadament es faci efec-
tiu. És a dir, la signatura no 
pressuposa la nostra con-
formitat amb els arguments 
aportats per l’empresa. Una 
possible excepció són aque-
lles cartes on, allà on se’ns 
demana la signatura, s’in-
clou també la paraula «con-
forme». En aquests casos, 
sempre és més prudent ex-
pressar la nostra discrepàn-
cia afegint a la signatura la 
fórmula «no conforme».

Segons l’Estatut dels Treba-
lladors, la decisió extintiva 
de l’empresa ha de comu-
nicar-se per escrit indicant 
quines són les causes de 
l’acomiadament. I aquesta 
carta és cabdal, absoluta-
ment cabdal. En cas d’impug-
nació judicial per reclamar la 
improcedència o la nul·litat 
de l’acomiadament, la decisió 
judicial es basarà exclusiva-
ment en els arguments apor-
tats per l’empresa i si aquests 
justifiquen o no l’acomiada-
ment. Per tant, és importan-
tíssim que ens donin còpia 
de la carta per poder buscar 
assessorament.

Una de les dades presents a la 
carta que hem de revisar amb 
atenció és la data. Si aquesta 
és anterior a la data de noti-
ficació, hem de fer constar 
escrivint-ho a mà la veritable 
data en què l’hem rebut. Això 
és important perquè si volem 
impugnar l’acomiadament, 
disposem de tan sols 20 dies 
hàbils a comptar des de la 
data d’eficàcia de l’extinció o 
des de la seva notificació.   

Si l’acomiadament és per cau-
sa objectiva, l’empresa està 
obligada a lliurar l’import de 
la corresponent indemnitza-
ció en el moment de notifi-
car-lo. Si a la carta que se’ns 
entrega diu que s’ha abonat 
la indemnització sense que 
això sigui cert, a la carta ho 
hem de fer constar escrivint, 
per exemple, «indemnitza-
ció no rebuda». Cal recordar 
que la conseqüència de no 
fer efectiva aquesta indem-
nització de forma simultània 
a la comunicació d’un aco-
miadament objectiu és que 
l’extinció, automàticament, 
es considerarà improcedent i, 
per tant, la indemnització que 
ens pertocarà serà superior.

Com esmentàvem abans, dei-
xar de signar la carta d’aco-
miadament no ens aporta 
cap afegit de protecció front 
a aquesta situació tot i que 
sempre és recomanable afe-
gir a la nostra signatura la 
inscripció «no conforme». Per 
contra, allò que és important 
no signar o fer-ho només ex-
pressant de forma imperati-
va la nostra disconformitat 
és qualsevol altre document 
que l’empresa aporti sota 
l’aparença d’acords transacci-
onals que impliquin renúncia 
de drets o d’accions. Malgrat 
aquests acords podrien arri-
bar a ser anul·lats pel seu ca-
ràcter abusiu, la nostra signa-
tura complicaria el posterior 
exercici dels nostres drets.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

OCUPACIÓ LA CONTRACTACIÓ CREIX SOBRETOT EN ELS SERVEIS

L'empresari granollerí Oriol Bru-

tau ha publicat el llibre El mètode 

CREA de les oportunitats, que té 

l'origen en el tancament de la seva 

empresa amb la crisi de 2008 i tots 

els aprenentatges personals i pro-

fessionals que en va treure. Així, a 

partir de les seves vivències, estu-

dis, investigacions i les experièn-

cies de 13 reconeguts professio-

nals, ha creat un mètode per a la 

resiliència personal per "abraçar 

una actitut positiva davant la 

vida". El llibre, publicat en català 

i castellà, s'adreça "als que volen 

escriure el guió de la seva vida 

i els qui creuen que la sort no 

apareix o desapareix per art de 

màgia". Brutau ordena unes pau-

tes basades en l'autoconeixement, 

l'autoconsciència i l'autoaccepta-

ció, que creen un clima d'autoconfi-

ança per generar les pròpies opor-

tunitats. Oriol Brutau és consultor 

ARXIU

ORIOL BRUTAU

Mètode de resiliència per a 

les adversitats professionals

Segons les dades de l'Observatori-

Centre d'Estudis del Consell Co-

marcal, els contractes indefinits 

formalitzats el primer trimestre 

de l'any ja representen la quarta 

part del total. Durant aquests tres 

mesos es van signar a la comar-

ca 38.388 contractes, 7.024 més 

que el primer trimestre del 2021 

(+22,4%). I la dada més positi-

va: els contractes indefinits han 

passat del 14% el trimestre an-

terior al 25% durant aquest pri-

mer trimestre de l'any. Han pujat 

en totes les modalitats, sobretot 

els ordinaris de temps indefinit 

(+164%) i els indefinits per a per-

sones amb diversitat funcional 

(+140%). També els convertits en 

indefinits han augmentat un 51%. 

Malgrat això, els contractes 

temporals a la comarca conti-

nuen sent tres de cada quatre. 

Per sexes, els homes suposen el 

53,3% dels contractes i les dones 

el 46,7%. Per edats, són especi-

alment els més joves, menors de 

20 anys, els que registren una va-

riació positiva més gran (+69%), 

si bé hi ha un augment generalit-

zat en totes les edats. Per sectors 

econòmics, el repunt més gran es 

produeix en els serveis (+26%), 

sobretot a la restauració i els ser-

veis personals (+42,5%) i emple-

ats d'oficina, comptables i admi-

nistratius (+50%), i els contractes 

a temps complet són un 25% més 

superiors als registrats el mateix 

trimestre de l'any passat. Final-

ment, segons la titulació també hi 

ha hagut un increment a tots els 

nivells, sobretot entre les perso-

nes amb estudis primaris incom-

plets (+51%), educació general 

(+27%) o estudis postsecundaris 

(+48%). 

Per municipis, Granollers va re-

gistrar 10.872 contractes (+34,2%) 

i les Franqueses 2.439 (+16,4%).

Una quarta part dels nous 

contractes són indefinits

expert en comunicació comercial i 

de màrqueting per a empreses in-

dustrials en entorns B2B.

Coincidint amb Sant Jordi, l'associ-

ació de comerciants Del Rec al Roc 

impulsa una promoció per estimu-

lar les compres a les botigues del 

centre històric i la fidelització dels 

clients. Per això, tothom qui el di-

vendres 22 compri en alguna de 

les botigues adherides a l'entitat, 

podrà participar en el sorteig de 

diversos vals de 23 euros a bescan-

viar en algun dels seus comerços i 

serveis. L'estand de recepció dels 

vals serà a la plaça de les Olles. 

Del Rec al Roc

sorteja vals de 23 

euros per Sant Jordi

COMERÇ

Gran Centre ha començat a pre-

parar una nova edició de l'Open 

Night, que se celebrarà el 17 de 

juny després de dos anys. L'entitat 

apunta que enguany la festa serà 

"més grossa i potent que mai", 

i per això oferirà als associats 

"anar més enllà i donar visibi-

litat al seu negoci d'una manera 

concreta". 

L'Open Night tornarà 

al centre el 17 de juny

Entre gener i març, 

Granollers va registrar un 

34,2% més de contractes 

que l'any passat
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

MAIG 2022

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
2 MAIG
10 a 12.30 h. Formació de 5 hores. 
Empresa i emprenedoria.
CIBERSEGURETAT. 
PROTEGEIX LA TEVA INFORMACIÓ
Granollers Mercat 

3 MAIG
9 a 14 h. Formació de 30 hores.
Empresa i emprenedoria. Presencial.
COMPTABILITAT GENERAL 
INFORMATITZADA. INICIACIÓ
El programa utilitzat durant el curs serà 
el contasol.
Cambra de Comerç - delegació Granollers

5 MAIG
14.30 a 16.30 h. Formació en línia. Comerç.
PUBLICITAT A LES XARXES SOCIALS
Granollers Mercat
9.30 a 13 h. Formació de 10 hores. 
Presencial. Empresa i emprenedoria.
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL TEMPS
Granollers Mercat 

9 MAIG
10 a 14 h. Formació de 10 hores. 
Presencial. Empresa i emprenedoria.
INNOVACIÓ TOP EN VENDES
Ens focalitzarem en les tècniques 
de vendes, per conèixer, avaluar i poder 
implementar des del primer moment, 
tècniques de vendes avançades que 
incideixin directament en una conversió 
més eficaç.
Cambra de Comerç - delegació Granollers

10 MAIG
11 a 14 h. Formació d’11 hores. 
Presencial. Empresa i emprenedoria. 
GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM 
DE CONTENIDORS
Obtenir una visió transversal del comerç 
internacional, relacionant el transport 
marítim de contenidors amb operacions 
triangulars, formes de pagament i fiscalitat, 
entre d’altres.
Cambra de Comerç - delegació Granollers

13 MAIG
9.30 a 12 h. Formació en línia. Emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Granollers Mercat
9 a 13 h. Formació de 8 hores. 
Presencial. Empresa i emprenedoria.
NOVA NORMATIVA INTRASTAT 2022 - 
OPERACIONS TRIANGULARS I COMPRA-
VENDES INTERIORS EXEMPTES D’IVA
Aconseguir bons coneixements de les 
obligacions contractuals i fiscals del comerç 
internacional, tant en les compravendes 
comunitàries com amb tercers països.
Cambra de Comerç - delegació Granollers

16 MAIG
10 a 12.30 h i de 10 a 13 h. 
Formació de 8 h. Empresa i emprenedoria.
COM TRANSFORMAR UNA IDEA 
EN UN NEGOCI D’ÈXIT. VALIDACIÓ 
D’IDEES DE NEGOCI I ELABORACIÓ 
D’UN FULL DE RUTA
Granollers Mercat 

17 MAIG 
14.30 a 16.30 h. 
Formació en línia. 
Comerç.
EDITA FOTOS I VÍDEOS PER 
A LES XARXES SOCIALS
Granollers Mercat 

18 MAIG
15.30 h. Jornada presencial. 
Empresa i emprenedoria. 
KIT DIGITAL PER A AUTÒNOMS 
I MICROPIMES
Granollers Mercat - PIMEC Vallès Oriental
9 a 14 h. 
Formació de 30 hores. 
Presencial. 
Empresa i emprenedoria.
NÒMINES, SEGURETAT SOCIAL 
I CONTRACTACIÓ LABORAL. 
INICIACIÓ
Proporcionar els coneixements 
i habilitats pràctiques necessàries 
per confeccionar nòmines en tots els 
supòsits que puguin donar-se en 
l’empresa així com l’elaboració 
d’assegurances socials i contractes 
de les últimes reformes operades.
Cambra de Comerç - delegació Granollers

20 MAIG
9.30 a 12 h. 
Formació en línia. 
Emprenedoria.
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Granollers Mercat

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS

10 a 14 h. Formació de 10 hores. 
Presencial. Empresa i emprenedoria.
INICIACIÓ A L’EXCEL
Iniciar-se en el programa informàtic 
Excel amb la finalitat d’aplicar els nous 
coneixements de forma immediata 
al lloc de treball
Cambra de Comerç - delegació Granollers

24 MAIG 
10 a 12.30 h. Formació de 5 hores. 
En línia. Empresa i emprenedoria.
PER QUI, QUÈ, QUAN, ON, 
COM I PER QUÈ PUBLICAR 
A LES XARXES SOCIALS?
Granollers Mercat

26 MAIG
11 a 14 h. Formació d’11 hores. 
Presencial. Empresa i emprenedoria.
COM SUPERAR LES EXPECTATIVES 
DEL CLIENT
Anticipar-se a les necessitats del client 
i tenir un contacte regular de qualitat 
és imprescindible en la situació actual. 
Els clients són cada vegada més exigents 
i hem de ser proactius.  
Cambra de Comerç - delegació Granollers

31 MAIG
9.30 a 13.30 h. Formació en línia. 
Empresa i emprenedoria.
NEGOCIS LOCALS: 
COM ATRAURE CLIENTS DE PROXIMITAT 
PER INTERNET
Granollers Mercat

Vols rebre totes les novetats? 

Dona’t d’alta al nostre butlletí!
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ESPORTS

Empat a 4 de Bellavista i LleronaEl Corró d'Amunt, a 7 punts del líder
En la Tercera Catalana, el Bellavista Milan i 

el Llerona van protagonitzar l'empat de la 

jornada, per 4 a 4. Els dos conjunts, en la part 

alta del grup 9, lluiten per l'ascens a la Segona 

Catalana quan queden sis jornades. 

El Corró d'Amunt ha superat la mala ratxa de resultats, que li 

ha fet caure fins a la segona posició del grup 11 de la Quarta 

Catalana. Després de dues victòries seguides, l'equip franquesí 

és segon amb 55 punts, a 7 del líder, el Bigues, quan falten 4 

jornades. Dissabte, el Corró d'Amunt visita el Caldes C (16.30 h). 

L'Esport Club Granollers ja no té 

més marge d'error i una derrota 

diumenge a Girona el podria fer 

consumir el descens a la Prime-

ra Catalana. Per primer cop en la 

temporada, l'ECG podria baixar 

de categoria matemàticament i la 

terrible opció es produeix en la 

penúltima jornada. L'equip dirigit 

per José Solivelles ocupa l'antepe-

núltim lloc, amb 31 punts, empatat 

amb el quart per la cua, el Sants, i 

està a un punt de la salvació, que 

marca el Figueres al cinquè lloc 

per la cua. 

L'Esport Club podria consumir 

el descens matemàtic en cas de 

derrota contra el Girona B, si em-

pata Figueres o guanya el Sants; 

mentre que si empata, només el 

condemnaria a Primera Catalana 

un triomf del Figueres. Si la situ-

ació de l'ECG ja és prou complica-

FUTBOL | Tercera RFEF  UNA DERROTA O UN EMPAT, PODRIA FER BAIXAR A L'ECG A LA CATALANA

da, s'ha de sumar que té perduts 

els gol average amb Sants i Figue-

res. A banda de tot això, l'equip 

està mentalitzat que han d'anar a 

Girona amb l'objectiu de guanyar 

i esperar les derrotes dels rivals 

directes. Els gironins ocupen el 

tercer lloc i tenen l'opció de que-

dar campions i pujar a la Segona 

RFEF, així que no serà un partit 

gens senzill. 

EN JOC  Un dels moments del partit de l'ECG contra el Vilafranca (1-1)

ARXIU

Pel que fa al Figueres, rep diu-

menge l'Hospitalet (16.30 h), que 

s'hi juga les últimes opcions d'en-

trar en la promoció d'ascens; men-

tre que el Sants visita diumenge el 

Castelldefels (12 h), que és 6è per 

la cua amb 36 punts i si guanya 

certificaria la permanència, però 

en cas de derrota se sumaria als 

equips que poden descendir en 

l'última jornada. JL.R.B.

Primer 'match ball' de l'Esport 
Club per a la permanència

FUTBOL SALA | Segona Catalana  A DOS PUNTS DEL DESCENS

El CEFS Ciutat Granollers afronta 

el tram final de la Segona Catala-

na amb l'objectiu d'aconseguir la 

salvació. Segons augura el seu en-

trenador, Sergio Berrio, aquesta 

permanència seria possible si se 

suma en els últims sis partits un 

mínim de nou punts. L'equip gra-

nollerí ocupa el vuitè lloc amb 20 

punts, però tan sols té un marge de 

dos amb el descens que marca el 

Mataró Enlleura't B en el penúltim 

lloc. Això sí, en només dos punts 

de diferència hi ha un total de cinc 

equips implicats, per un lloc de 

descens. L'últim classificat és el 

Premià de Dalt B, amb set punts. 

El Ciutat Granollers travessa un 

mal moment esportiu i el tècnic 

avisa que la gestió de la plantilla 

està sent complicada. "Hi ha una 

falta de compromís en una part 

de la plantilla, i això ens ha fet 

situar-nos en la zona baixa. 

Creiem que no patiríem per la 

salvació i estem en una posició 

complicada", explica Berrio que 

confia en la salvació, però no des-

carta el descens: "és una possibi-

litat perquè si no aconseguim 

guanyar, ens veurem en els 

llocs de descens". 

En l'últim partit, el Ciutat Gra-

nollers es va presentar contra 

l'Aiguafreda amb tan sols dos can-

vis i va perdre, per 3 a 8. "Hi ha 

partits que hem de jugar amb 

jugadors del juvenils i del sèni-

or B, però confio comptar amb 

tota la plantilla pel tram final 

del campionat", admet l'entrena-

dor. El pròxim partit dels grano-

llerins serà dissabte a la pista del 

Palau-Penya Barcelonista, que és 

el quart classificat, amb 35 punts. 

El segon equip pot pujar
Davant aquesta situació, el club no 

descarta el descens del sènior A si 

la situació va a pitjor. D'aquesta 

manera, l'entitat confia en la bona 

feina del segon equip, que ocupa 

plaça d'ascens a la Tercera Catala-

na. "Som un dels millors segons 

classificats de la Segona Catala-

na i creiem que el B podria pu-

jar. Fins i tot, es podria donar el 

cas que l'A baixi de categoria, i 

el B pugi. Això és una possibili-

tat", diu el president, Juan Fernán-

dez, que valora molt positivament 

l'esforç que fa la plantilla del segon 

equip a la Tercera Catalana per 

lluitar per l'ascens i, a la vegada, 

reforçar el primer equip. JL.R.B.

ARXIU

En només dos punts de 
diferència  hi ha fins a cinc

 equips implicats per una 
plaça de descens directe

EN JOC  El CEFS CIUTAT Granollers encadena tres derrotes

GIRONA B - EC GRANOLLERS

Diumenge, 24 - 12 h Girona

"Hi ha partits que hem 
de jugar amb juvenils"

El CF Les Franqueses, 

a un punt de la salvació

El CF Les Franqueses arriba a la 

penúltima jornada en llocs de 

descens i a un punt de la perma-

nència, que marca el Banyoles al 

quart lloc per la cua. L'equip fran-

quesí necessita guanyar diumen-

ge al camp del CF Parets, que ja 

no s'hi juga res i ocupa el cinquè 

lloc amb 35 punts. De fet, els fran-

quesins estan obligats a guanyar 

per evitar un possible descens 

matemàtic perquè en cas de der-

rota i triomf del Banyoles i empat 

Primera Catalana  DISPUTA LA PENÚLTIMA JORNADA A PARETS

del Martinenc –cinquè per la cua, 

a tres punts dels franquesins–, 

Les Franqueses seria equip de la 

Segona Catalana.  

Aquesta carambola de resultats 

es podria donar, però no entra en 

la travessa de la plantilla franques-

ina, perquè el Banyoles rebrà diu-

menge (16.30 h) el líder, la Mon-

tanyesa, que no perd des del 20 de 

novembre. Això sí, el conjunt bar-

celoní ja s'ha assegurat el primer 

lloc i en la jornada passada va ce-

lebrar l'ascens a la Tercera RFEF. 

Pel que fa al Martinenc, rebrà 

diumenge (12 h), el Bescanó, que 

és sisè amb 34 punts. 

CF PARETS - CF LES FRANQUESES

Diumenge, 24 - 12 h Parets

PALAU-PENYA - CEFS CIUTAT

Dissabte, 23 - 12 h Palau-solità i P.

Preferent

El sènior femení del Llerona té a 

tocar la permanència a la Prefe-

rent després d'encadenar dos tri-

omfs en la fase de permanència. 

De fet, les franquesines han gua-

nyat dos dels tres partits dispu-

tats i ocupen el segon lloc amb sis 

punts. Dels quatre equips del grup 

3 pel descens, només l'últim clas-

sificat baixarà i el Llerona té un 

marge de cinc punts quan falten 

tres jornades. Diumenge, rebrà el 

Pallejà, líder amb sis punts. 

El Llerona suma dos 

triomfs seguits per 

evitar el descens

LLERONA - PALLEJÀ
Diumenge, 24 - 12.15 h Les Franqueses
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Feliç diada de

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS BELLAVISTA 
C/ Rosselló, 37 (al costat de l'estació de Les Franqueses-Granollers Nord) 
T. 93 840 26 53  ·  agora.xtec.cat/cfabellavista

SETMANA DE XERRADES INFORMATIVES

ESCR IU EL 
T EU FU T UR

Reserva’t el dia, demana cita prèvia!

Dilluns 2 de maig a les 18.30 h
· INSTRUMENTAL, CATALÀ I CASTELLÀ

Dimarts 3 de maig a les 16.30 h
· INFORMÀTICA

Dimecres 4 de maig a les 18.30 h
· PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR

Dijous 5 de maig a les 19.00 h
· ANGLÈS
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El Fraikin torna a posar-se la 

granota de fer feina per afrontar 

l'últim tram de la temporada, des-

prés de l'aturada competitiva pels 

compromisos internacionals de 

les seleccions. El conjunt dirigit 

per Antonio Rama té un calendari 

atapeït aquesta setmana amb dos 

partits de la lliga d'Asobal en tan 

sols quatre dies. Avui, dijous, vi-

sitarà el BM Logroño i diumenge 

rebrà el BM Nava. 

Quan falten set jornades per 

acabar la temporada, el Fraikin 

manté el pols pel segon lloc amb 

el Bidasoa. L'equip basc és el con-

junt que ocupa la segona posició 

amb 34 punts, però els vallesans 

són tercers a tan sols un punt. Al 

quart lloc, ja més despenjat, hi ha 

el BM Benidorm, amb 27 punts. 

Tot i això, el punt de mira grano-

llerí és el següent partit, que serà 

avui, dijous, contra el BM Logroño, 

que ocupa el cinquè lloc amb 26 

punts. "Juguem contra un dels 

equips més endreçats, tant en 

atac com en defensa, són molt 

HANDBOL | Asobal  AVUI, DIJOUS, VISITARÀ EL BM LOGROÑO I DIUMENGE REBRÀ EL BM NAVA

El Fraikin juga dos partits  
de lliga en quatre dies

El Club Twirling Les Franqueses 

ha sumat quatre medalles a l'Eu-

ropeu, que va tenir lloc del 15 al 

18 d'abril al municipi francès de 

Selestat. El club franquesí va par-

ticipar en el Campionat d'Europa 

amb una delegació d'11 exhibici-

ons i va aconseguir una medalla 

d'or i tres de plata. A més, set de 

les esportistes van aconseguir 

passar a les finals de les seves res-

pectives modalitats. 

Tres de les quatre medalles van 

portar la signatura d'Ada Mar-

tínez, que va ser la participant 

més destacada del twirling fran-

quesí. L'esportista es va procla-

mar campiona d'Europa després 

El Club Twirling suma 
quatre metalls a l'Europeu

TWIRLING  ADA MARTÍNEZ GUANYA L'OR EN SOLO 1 BASTÓ

d'un excel·lent treball en la moda-

litat Solo 1 bastó. També va pen-

jar-se dues medalles més de plata 

en Solo dance i Super X Strutt. La 

quarta medalla franquesina va 

ser per Martina Lupiáñez amb el 

segon lloc del Solo 2 bastons, tot i 

que també va quedar setena a Solo 

1 bastó i vuitena de Solo dance. 

També van participar a l'Euro-

peu Sara Cano, que va ser sisena 

en Solo Dance i dotzena de Super 

X Strutt, i Judith Pujolà, desena 

a Solo 1 bastó i dotzena a Solo 

dance. Pel que fa a la categoria 

d'equips, el Club Twirling va fre-

gar el podi amb un meritori quart 

lloc continental.  

CTLF

MEDALLISTES  Tres membres de la delegació franquesina

BÀSQUET | Copa Catalunya

El sènior masculí del CBG iniciarà 

dissabte la fase d'ascens a la Lliga 

d'EBA amb l'objectiu de passar a 

la final a vuit. L'equip dirigit per 

Toni Olivares ha guanyat 10 dels 

últims 11 partits de la fase regular 

i confia ser la sorpresa del campi-

onat. "Qualsevol equip pot pu-

jar, som equips amb un nivell 

similar", diu el tècnic, que afe-

geix: "hem de ser competitius 

en tots els partits".

La fase d'ascens es disputa en 

una lligueta, de dues voltes, amb 

quatre equips. El primer rival és el 

Cerdanyola i la resta són el Mont-

gat i l'Ipsi.  jl.r.B.

El CBG comença
la fase d'ascens a 
EBA a Cerdanyola

sòlids", avisa el tècnic Antonio 

Rama, que considera que serà un 

partit molt complicat perquè "en 

aquest  moment de la tempora-

da, som dos equips que arribem 

en unes condicions similars". 

Un cop el Fraikin superi el duel 

a Logronyo, diumenge visitarà el 

BM Nava, que és el dotzè classifi-

cat amb 18 punts.  jl.r.B.

MOTOR | MotoGP

Aleix Espargaró (Aprilia) i Pol 

lEspargaró (Honda) inicien diu-

menge la temporada continental 

de la MotoGP amb la disputa del 

Gran Premi de Portugal. El Campi-

onat del Món encadenarà fins a 12 

curses a Europa fins a la tardor i, 

entre aquestes, destacarà el Gran 

Premi de Catalunya al Circuit de 

Barcelona-Catalunya, que tindrà 

el 5 de juny.  

Després de quatre curses, Aleix 

ocupa el tercer lloc del Mundial de 

MotoGP i amb un triomf en el Gran 

Premi de l'Argentina; mentre que 

Pol no ha estat gaire regular i ocu-

pa l'11è lloc de la general amb la 

necessitat de capgirar l'actual si-

tuació. El pilot líder del campionat 

és Enea Bastianini (Ducati), amb 

11 punts més que Aleix.   

Pol i Aleix inicien 
el curs continental 
amb el GP Portugal 

n Ona Vegué, jugadora del KH-7 
Granollers, va entrar en la llista 
definitiva de la selecció espanyola 
d'handbol per la baixa de Jennifer 
Gutiérrez. L'extrem se suma a la 
convocatòria estatal i coincideix amb 
la granollerina Kaba Gassama, per 
intentar la classificació d'Espanya en el 
Campionat d'Europa del 2022. A Vegué 
li arriba la possibilitat de debutar amb 
Espanya en un partit oficial després de 
ser una de les jugadores destacades 
del KH-7 i de la Lliga Guerreras, tot 
sent la màxima golejadora amb 129 
gols en 22 partits i amb una mitjana 
de 5,86 gols per partit. Espanya va 
jugar ahir, a l'hora del tancament 
d'aquesta edició, contra Eslovàquia, i 
diumenge tindrà un segon partit de la 
fase classificatòria contra la selecció 
de Portugal, a les 19 h. 

ONA VEGUÉ DEBUTA 
EN UNA CONVOCATÒRIA 
OFICIAL AMB ESPANYA

FRAIKIN BMG - BM NAVA 

Diumenge, 24 - 13.30 h Granollers

Pluja de medalles de la base del BMG
La base del BMG ha sumat 13 medalles en el Campionat d'Espanya de 
Seleccions Autonòmiques (CESA), que va tenir lloc la setmana passada 
en la Manga del Mar Menor, a Múrcia. El club granollerí ha aconseguit 10 
medalles d'or i 2 de plata. La base del BMG va ser una de les més destacades 
en l'estatal i va tenir representació a les sis seleccions catalanes, d'entre 
els combinats infantil, cadet i juvenil. La delegació més nombrosa del BMG 
va ser la juvenil masculina –amb un total de nou–, que va penjar-se l'or 
en la final contra Castella i Lleó  (28-24). També va sumar un or més amb la 
selecció cadet masculina, que va guanyar contra Madrid  (25-31). Pel que 
fa a les de plata, el BMG va sumar 2 en la infantil masculina i 1 en la infantil 
femenina, que en aquesta també va sumar una l'AEH Les Franqueses.

BM LOGROÑO - FRAIKIN BMG 

Dijous, 21 - 19.30 h Logronyo

LLiga guerreras

Triomf contundent a Sant Quirze (16-32)
El KH-7 va ser una autèntica piconadora en el derbi català de la Lliga 
Guerreras contra el Sant Quirze. L'equip dirigit per Salva Puig va guanyar 
amb molta contundència contra les del Vallès Occidental, per 16 a 32. El 
duel al descans estava més igualat del que es va veure a la segona part, 
perquè les granollerines van marxar al vestuari amb un avantatge més curt, 
11 a 19. Tot i que, el KH-7 era clarament dominador del derbi català. Martina 
Capdevila i Ona Vegué van ser les màximes golejadores del partit amb set 
gols cadascuna. El BMG puja fins al sisè lloc, amb 26 punts, i està a quatre 
punts del cinquè, l'Atlético Guardés. Aquesta setmana no hi ha competició i 
la pròxima setmana afrontarà la fase final de la Copa de la Reina. 

Lliga Guerreras  EL KH-7 AFRONTA L'ATURADA COMPETITIVA AL SISÈ LLOC DE LA LLIGA AMB 26 PUNTS

CERDANYOLA - CBG MASCULÍ 

Dissabte, 23 - 19.30 h Cerdanyola

FederaCió CaTaLana handboL
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Tot el món Arrels a  www.arrels.info

 Ja a la venda a quioscos, llibreries, 
Abacus i Bonpreu i Esclat.

Aquesta primavera, 
vivim la transhumància.

Arrels
E L  M Ó N  Q U E  T O R N A
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arxiu
La Federació Catalana d'Esports 

de Persones amb Discapacitat 

Física (FCEDF) ha escollit Gra-

nollers per celebrar la 14a edi-

ció dels Jocs Catalans de l'Esport 

Adaptat, que reunirà prop de 200 

esportistes d'arreu del país l'11 i 

el 12 de juny. La capital vallesana 

serà l'epicentre durant dos dies 

de l'esport adaptat català amb la 

disputa de les Copes de Catalunya 

del bàsquet, l'hoquei, el quad rug-

bi, la natació, el pàdel i la petanca 

inclusiva. 

Els Jocs Catalans de l'Esport 

Adaptat se celebren com a cloenda 

de final de temporada i apleguen 

un gran nombre de clubs catalans 

que durant el curs han competit a 

les respectives lligues. D'entre els 

equips participants, hi ha la previ-

sió que hi siguin presents els con-

junts locals del bàsquet en cadira 

de rodes del CBG, el quad rugbi 

de l'Spartans i l'hoquei del Dracs. 

"La decisió de celebrar-ho a 

Granollers ha estat per la seva 

infraestructura esportiva, tenir 

tres equips adaptats i les faci-

litats que hem tingut per orga-

nitzar-lo", explica Lídia Grañana, 

secretària tècnica de la federació. 

També, s'hi faran exhibicions de 

waterpolo, ball i vòlei terra. 

POLIESPORTIU  LA COMPETICIÓ REUNIRÀ PROP DE 200 ESPORTISTES CATALANS L'11 I EL 12 DE JUNY

Granollers, seu dels Jocs 
Esportius d'Esport Adaptat

Victor Cerdà, de l'Esgrima Gra-

nollers, va guanyar la medalla de 

bronze del Trofeu Internacional 

de Sant Jordi, que va tenir lloc el 9 

i 10 d'abril a Barcelona. El tirador 

Víctor Cerdà, bronze infantil
granollerí va participar en la ca-

tegoria infantil, inclosa al Circuit 

Nacional i puntuable per a l'esta-

tal. Cerdà va superar la primera 

fase amb quatre victòries i tan 

QUAD RUGBI  Una jornada de rugbi adaptat de l'Spartans

La competició comptarà amb 

tres instal·lacions esportives mu-

nicipals de la ciutat. N'hi ha dues 

ja confirmades amb la piscina in-

terior del CNG i el pavelló El Tub. 

"La tercera instal·lació podria 

ser el pavelló de Can Bassa o El 

Congost;  el Palau està descartat 

perquè necessitem una superfí-

cie de parquet", diu Grañana.  

Les jornades esportives tam-

bé serviran per sensibilitzar a 

les escoles i muntar una jornada 

inclusiva al carrer de la ciutat. 

"Portarem l'esport adaptat a 

les escoles per promocionar 

i sensibilitzar als més petits i 

també farem una jornada inclu-

siva al carrer el cap de setmana 

anterior, amb l'ajut de l'enti-

tat Capaç i Vàlida", explica la tèc-

nica de la federació. 

L'any passat, els Jocs Catalans es 

van celebrar entre les ciutats giro-

nines de Palamós i Sant Antoni de 

Calonge i enguany es recupera el 

format tradicional d'una única seu 

en un cap de setmana.  jl.r.B.

ESGRIMA | Formació  PARTICIPA AMB ÈXIT EN EL TROFEU INTERNACIONAL SANT JORDI, A BARCELONA

L'Spartans sub-16, subcampió català

L'equip sub-16 del Club Rugbi Spartans va quedar subcampió de la 
Cinquena Catalana, tot i no perdre cap partit durant la temporada. 
L'equip granollerí va empatar la final contra el Gòtics, per 17 a 17. Això 
sí, com que l'equip barceloní va fer més assajos que els granollerins, 
es van emportar el títol de campions de la cinquena divisió catalana.

RUGBI | Formació  AL SEGON LLOC DE LA CINQUENA DIVISIÓ
SpartanS

Estel Galo, tercer lloc a l'estatal 

Nou èxit per a Estel Galo en els 200 metres papallona. La nedadora del 
CN Granollers va aconseguir el tercer lloc del Campionat d'Espanya Open 
Absolut, en la categoria jove. L'estatal va reunir 765 esportistes, d'entre 
181 clubs i de sis països diferents, a Torremolinos (Màlaga), del 9 al 13 
d'abril. Galo va ser una de les esportistes granollerines més destacades 
amb un tercer lloc en els 200 metres papallona i, a més, un setè lloc dels 
400 metres lliures i un desè dels 1.500 lliures absolut. Pel que fa a Héctor 
Morales, va fregar el podi amb un quart lloc en els 200 metres estils, 
també en categoria absolut jove, i va aconseguir un meritori novè lloc 
en els 400 metres estils absolut.

NATACIÓ  LA GRANOLLERINA QUEDA TERCERA ALS 200 PAPALLONA

cng

sols una derrota. En la fase final, 

va aconseguir arribar fins a les se-

mifinals i, finalment, va penjar-se 

una medalla de bronze. A més de 

pujar al tercer esglaó del campio-

nat, el granollerí va rebre un ob-

sequi com el millor tirador català 

del Sant Jordi.  
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Cadena de llibres 'alliberats' 
L’abril és ideal per fer bookcrossing, el 

que en català s’ha traduït com allibera-

ment de llibres, i que consisteix a deixar 

llibres en llocs públics per tal que altres 

lectors els recullin, els llegeixin i els 

tornin a deixar. Fins al dia 30 s’estan 

posant en circulació més d'una dese-

na de llibres d’autors i autores locals a di-

ferents indrets de Granollers. Tothom que 

hi vulgui participar només ha de ser ràpid 

i seguir amb els ulls ben oberts les pistes 

publicades a les xarxes del @grajove.

La pandèmia ho va trasbalsar tot. Tant, que s’ha convertit 

en un punt de referència a partir del qual situar-nos en el 

temps. En aquest anhel per recuperar la normalitat per-

duda, la diada de Sant Jordi d’aquest any es dibuixa com 

una oportunitat d’or per tornar a ocupar els carrers amb 

optimisme.

La imatge per excel·lència de cada Sant Jordi són les pa-

rades de venda de llibres i roses, un fet que es tornarà a fer 

evident divendres i dissabte, a partir de les 10 h. Els lectors 

hauran d’encaminar les passes a la Porxada i al 

carrer d’Anselm Clavé. A l’aixopluc de la Por-

xada en trobaran quatre, les pertanyents a 

les llibreries Abacus, la Gralla, PaperIdea i 

Santa Anna. La llibreria Carbó aquest any 

hi serà absent. A aquesta oferta cal afegir 

la parada dedicada als autors locals. Les 

paradetes a la carretera s’ubicaran a la 

vora de la Fonda Europa i seran tant de 

llibreries  –com Abacus, que repeteix, o 

la Buñuel– com d’altres tipologies, com 

l’Editorial Alpina, la botiga Illa Sports i la llibreria Príncep, que no té botiga �ísica i 
opera per internet. Totes les llibreri-

es també podran posar paradeta al 

carrer, davant del seu establiment. 

Aquesta és l’opció que ha triat Car-

bó, la llibreria papereria Molins i la 

llibreria Yuyucomics, així com el res-

taurant llibreria Anònims.

Pel que fa a les parades de ven-

des de roses, tres s’ubicaran a 

la plaça de la Porxada i set a la 

carretera, en el tram comprès 

entre la plaça de Maluquer i 

Salvador i la Fonda Euro-pa. A banda, set �loris-
teries més de la 

ciutat posaran 

paradeta al 

carrer, al 

davant de la 

botiga. I en-

cara hi haurà 

un nou espai, 

perquè dissabte l'AV 

del barri de l'Hostal orga-

nitza una paradeta de ven-

da de roses davant del Cen-

tre Cívic Nord, de 8 a 18 h.

Enguany la collita editorial de quilòmetre 0 dels darrers 

12 mesos és generosa. Només els autors granollerins o es-

tretament vinculats a la ciutat ja sumen 36 títols, majori-

tàriament escrits en català. L’excepció és la narrativa per a 

adults, on totes les referències són en castellà i pertanyents a gèneres molt codi�icats, de la novel·la històrica al terror. 
Tothom hi podrà trobar alguna lectura al seu gust -des dels llibres d’història �ins als de desenvolupament personal-, 
però és innegable que la narrativa infantil i juvenil i els àl-

bums i contes il·lustrats estan vivint un moment d‘ex-pansió. També la poesia, que té un públic �idel. La fo-togra�ia dels autors de la comarcal –dissabte, a la 
Porxada, a partir de les 17 h– s’haurà de fer amb 

un gran angular perquè, de moment, la troba-da aplegarà 61 noms con�irmats. I encara pot 
ampliar-se. Com a novetat, les intervencions 

s’han volgut agrupar en 9 blocs d’entrevistes 

temàtiques, dinamitzades per la periodista cul-

tural Clara M. Clavell. En acabat, donaran pas al 

pregó de Sant Jordi (19.30 h).

A les Franqueses

A les Franqueses la festa literària es con-

centrarà a dos epicentres: a la plaça de 

l’Espolsada, a Corró d’Avall, i a la plaça 

Espanya de Bellavista, on a partir de 

les 10 h es vendran llibres i roses, hi 

haurà animació i tallers, un contacon-

tes amb Carme Ballús i Sara Martínez i au-

tors locals com Chus Gallardo, Sílvia Pas-

cua, Maria José Serrano i Quim Valiente 

signaran exemplars.

A les 13 h a la plaça de l’Espolsada se 

celebrarà un vermut literari i trobada 

amb autors locals, com Toni Argent (En 

Tomàs i el pou d’aigua), Jordi Grivé 

i l’AE Ramassà (El partit de les 

nostres vides), Mike 

LaMotta (Mangos 

en noviembre), 

Joan Carles 

Tomás (El se-

cret de l'Homar) 

i Ariadna Valera (Zoe). 

Al migdia la plaça també 

serà l’escenari de l’acte de 

lliurament dels premis de la 32a 

edició del Concurs Literari de Sant 

Jordi. C.RIOBÓ

Una diada com la d'abans

La trobada d'autors locals i comarcals té 61 noms confirmats

Jugar amb les lletres té premi
La imatge de la programació de Sant Jordi, 

obra de l’il·lustrador granollerí Enric Lax, 

amb un seguit de personatges que car-

retegen o manipulen les lletres de l’abe-

cedari, inspira el concurs #lletresvives. 

Es convida tothom a ser creatiu, fent un 

dibuix amb les lletres que acompanyen 

el programa, publicar-les a Instagram 

amb el hashtag i seguir els comptes @

granollers i @granollerscultura. Entre els 

participants se sortejaran tres vals de 

compra per valor de 30 euros per adquirir 

llibres als establiments de la ciutat.

Alba Dalmau, pregonera
Tota festa comença amb un pregó. l el Sant Jordi granollerí també, 

per bé que els actes del programa ja han arrencat. El d’enguany tin-

drà veu de dona, la de l’escriptora Alba Dalmau i Viure. L’autora de 

Cardedeu el pronunciarà divendres (19.30 h) a la Porxada, fet que ja 

representarà un canvi amb relació al de l’any passat, que es va haver 

de seguir a través d’streaming. Dalmau va publicar la seva primera 

novel·la el 2011, Vonlenska, que va ser mereixedora del Premi Recvll 

de Blanes. I a continuació van seguir Bategant, Premi Vila de l’Amet-

lla de Mar: el recull de contes Estàndards, 28è Premi Literari Vila 

d’Ascó; El camí dels esbarzers i Amor i no, publicada l'any passat.

A les Franqueses la festa literària es con-

centrarà a dos epicentres: a la plaça de 

l’Espolsada, a Corró d’Avall, i a la plaça 

Espanya de Bellavista, on a partir de 

haurà animació i tallers, un contacon-

tes amb Carme Ballús i Sara Martínez i au-

tors locals com Chus Gallardo, Sílvia Pas-

cua, Maria José Serrano i Quim Valiente 

A les 13 h a la plaça de l’Espolsada se 

celebrarà un vermut literari i trobada 

Jugar amb les lletres té premi
La imatge de la programació de Sant Jordi, 

obra de l’il·lustrador granollerí Enric Lax, 

amb un seguit de personatges que car-

retegen o manipulen les lletres de l’abe-

cedari, inspira el concurs 

Es convida tothom a ser creatiu, fent un 

dibuix amb les lletres que acompanyen 

el programa, publicar-les a Instagram 

amb el hashtag i seguir els comptes 

granollers

participants se sortejaran tres vals de 

compra per valor de 30 euros per adquirir 

llibres als establiments de la ciutat.

L’abril és ideal per fer bookcrossing, el 

que en català s’ha traduït com allibera-

ment de llibres, i que consisteix a deixar 

llibres en llocs públics per tal que altres 

lectors els recullin, els llegeixin i els 

tornin a deixar. Fins al dia 30 s’estan 

posant en circulació més d'una dese-

na de llibres d’autors i autores locals a di-

ferents indrets de Granollers. Tothom que 

hi vulgui participar només ha de ser ràpid 

i seguir amb els ulls ben oberts les pistes 

publicades a les xarxes del publicades a les xarxes del 

), Jordi Grivé 

El partit de les 

), Mike 

Mangos 

en noviembre), 

Joan Carles 

El se-

cret de l'Homarcret de l'Homarcret de l'Homar

i Ariadna Valera (Zoei Ariadna Valera (Zoei Ariadna Valera ( ). 

Al migdia la plaça també 

serà l’escenari de l’acte de 

lliurament dels premis de la 32a 

edició del Concurs Literari de Sant 
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NARRATIVA

AULLIDOS

EN BARCELONA
Daniel Banegas

Granollers és un 

dels escenaris de la 

història d'un home 

llop i del líder d’una 

secta vampírica

CONTE INFANTIL

EN TOMÀS I EL POU 

D'AIGUA Antoni Argent 

i Núria Ramon

Vuitè títol de Cap 

infant sense conte, de 

foment de l'hàbit de 

lectura i creativitat 

dels infants

NARRATIVA

NUNCA SERÀS 

INOCENTE
Xavi Barroso. Grijalbo

Història de crims, 

passió i venjança a la 

Barcelona de 1917, 

enmig del pistolerisme 

i la lluita sindical

ASSAIG

PORS DE PAPER I

ALTRES ARTICLES
Carme Ballús. El Toll

Recull dels articles 

publicats a la revista 

literària Doll de Tinta, 

combinant actualitat 

i literatura

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL

NO FICCIÓ

NO ME CUENTES 

CUENTOS
Sandra Sabatés. Ed. Planeta

El llibre recull testimonis 

de violència contra les 

dones, una realutat que 

trascendeix als contes 

de sempre

POESIA

AMB LLAVIS DE FUSTA
Rafel Ballús Molina

CONTE

EM DIC COCO
Assumpta Montellà i Pilar Ors. Flor de Neu

GUIA

MONTSENY
Joan López Cortijo

Editorial Alpina

RELAT GRÀFIC

MORIR SENSE AMO
Pau Farell

Autoeditat
El primer alcalde de 

Granollers després

de la dictadura 

recull un seguit de 

poemes escrits entre 

1976 i 1978

El retrat de 

l'amistat d'un 

poni geniüt i 

enfadós i d'un 

nen tímid i 

vergonyós

Una guia familiar 

que proposa 

una vintena 

d'excursions per 

a totes les edats

Còmic històric 

sobre els 

miquelets, amb 

l'assessorament 

de Diego SolaL
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La imatge per excel·lència de cada Sant Jordi són les pa-

rades de venda de llibres i roses, un fet que es tornarà a fer 

evident divendres i dissabte, a partir de les 10 h. Els lectors 

hauran d’encaminar les passes a la Porxada i al 

carrer d’Anselm Clavé. A l’aixopluc de la Por-

xada en trobaran quatre, les pertanyents a 

les llibreries Abacus, la Gralla, PaperIdea i 

Santa Anna. La llibreria Carbó aquest any 

hi serà absent. A aquesta oferta cal afegir 

la parada dedicada als autors locals. Les 

paradetes a la carretera s’ubicaran a la 

vora de la Fonda Europa i seran tant de 

llibreries  –com Abacus, que repeteix, o 

la Buñuel– com d’altres tipologies, com 

l’Editorial Alpina, la botiga Illa Sports i la 

opera per internet. Totes les llibreri-

es també podran posar paradeta al 

carrer, davant del seu establiment. 

Aquesta és l’opció que ha triat Car-

bó, la llibreria papereria Molins i la 

llibreria Yuyucomics, així com el res-

Pel que fa a les parades de ven-

des de roses, tres s’ubicaran a 

la plaça de la Porxada i set a la 

carretera, en el tram comprès 

entre la plaça de Maluquer i 

Salvador i la Fonda Euro-pa. A banda, set �loris-
teries més de la 

ciutat posaran 

paradeta al 

carrer, al 

davant de la 

cara hi haurà 

un nou espai, 

perquè dissabte l'AV 

del barri de l'Hostal orga-

nitza una paradeta de ven-

da de roses davant del Cen-

tre Cívic Nord, de 8 a 18 h.

Tothom hi podrà trobar alguna lectura al seu gust -des dels 

però és innegable que la narrativa infantil i juvenil i els àl-

bums i contes il·lustrats estan vivint un moment d‘ex-

Porxada, a partir de les 17 h– s’haurà de fer amb 

un gran angular perquè, de moment, la troba-

ampliar-se. Com a novetat, les intervencions 

s’han volgut agrupar en 9 blocs d’entrevistes 

temàtiques, dinamitzades per la periodista cul-

tural Clara M. Clavell. En acabat, donaran pas al 

A les Franqueses la festa literària es con-

centrarà a dos epicentres: a la plaça de 

l’Espolsada, a Corró d’Avall, i a la plaça 

Espanya de Bellavista, on a partir de 

les 10 h es vendran llibres i roses, hi 

haurà animació i tallers, un contacon-

tes amb Carme Ballús i Sara Martínez i au-

tors locals com Chus Gallardo, Sílvia Pas-

cua, Maria José Serrano i Quim Valiente 

A les 13 h a la plaça de l’Espolsada se 

celebrarà un vermut literari i trobada 

amb autors locals, com Toni Argent (

Tomàs i el pou d’aigua

i l’AE Ramassà (

nostres vides

LaMotta (

en noviembre

i Ariadna Valera (

Al migdia la plaça també 

serà l’escenari de l’acte de 

lliurament dels premis de la 32a 

edició del Concurs Literari de Sant 

Jordi. C.RIOBÓIL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL
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Sant Jordi també tindrà banda sonora de sardanes. L’Agrupació Sardanista de 

Granollers ha organitzat pel mateix dissabte (18.30 h) una ballada a la plaça de 

la Porxada, que aquella hora de la tarda presumiblement estarà ben atapeïda 

de passavolants triant llibres i roses. La cobla Ciutat de Girona, que s’acosta 

als 50 anys d’història, hi posarà la música. El mateix dia també hi haurà una 

ballada de sardanes, al matí (11 h) a la plaça de l’Espolsada de Corró d’Avall, 

organitzada per l’associació Sardanistes Franquesins i amb la participació de 

la cobla La Nova del Vallès.

Els Xics de Granollers viuran un Sant Jordi 

intens sense moure’s de la plaça de l’Es-

glésia. Des de les 11.15 h impartiran un taller 

de castells, una d’aquelles iniciatives que 

sempre van bé per despertar alguna afició. 

O, si més no per xafardejar com es cuina un 

castell des de dins. Una hora més tard, la 

colla començarà a aixecar les seves cons-

truccions. I en acabat, pels volts de les 13.30 

h, ho remullaran amb un vermut musical en 

el mateix espai.

Tradició i llegenda per a la família

La companyia Milnotes recupera la seva versió de 
La llegenda de Sant Jordi en format musical. Un 
espectacle que l’any passat va exhaurir les en-
trades de les quatre funcions programades. En 
aquesta ocasió es podrà veure dissabte (12 h) al 
Cinema Edison, en un passi únic. El que no varia 
és l’estil d’un muntatge d’esperit còmic, partici-
patiu i didàctic, especialment concebut per a un 
públic de 3 a 12 anys. La companyia conserva la 
història tradicional, afegint cançons en directe, 
cantades pels actors, i d’altres compartides amb 
l’audiència i amb l’acompanyament de piano en 
directe.

També es manté el triangle protagonista, for-
mat per un rei egoista, un Sant Jordi poruc i una 
princesa molt valenta i empoderada, que no ne-
cessita cap cavaller que la salvi. Això sí, la canalla 
haurà d’ajudar als actors a resoldre l’enigma del 
drac i, fins i tot, es faran amics d’ell. Un conte on 
es treballen els valors i on la finalitat és que els 
nens han aprenguin a no tenir por.

Salvem el Drac!
Com la colla del Drac de Granollers explica molt 
bé, “Sant Jordi és un mal dia pels dracs”. Per 
aquest motiu, han declarat Roca Umbert com a 

Reserva Natural del Drac de Granollers, prohibint 
l’entrada a cap cavaller. I divendres (17.30 h), 
amb la col·laboració de La Troca. Centre de cul-
tura popular i tradicional i la Biblioteca Roca Um-
bert, organitzen l’activitat Salvem el Drac!, una 
tarda per donar-li suport mentre els més petits 
gaudeixen de tallers, jocs i contes.

L’endemà dissabte (16.45 h) els petits també 
faran ballar el seu drac al concert que tindrà lloc 
a la plaça de l’Espolsada, a Corró d’Avall, amb la 
participació de diferents conjunts de corda i vent 
de l'Escola Municipal de Música de les Franqueses.

Diverdivendres
Com no podia ser d’altra manera, el Diverdiven-
dres d’aquesta setmana està dedicat a la figura 
de Sant Jordi i el dragó. Demà (17.30 h) al Centre 
Cívic Can Gili la Núria Güell proposa un taller de 
pop-up, per descobrir les possibilitats que ofereix 
el paper per crear una targeta en 3 dimensions. 
Amb una mica d'imaginació, paper, llapis, i tiso-
res cadascú podrà crear la seva història al voltant 
d’aquest personatge de llegenda. El taller està 
adreçat a famílies amb infants a partir de cinc 
anys. L’activitat és gratuïta amb inscripció prèvia 
a www.granollers.cat/diverdivendres.  L'Arxiu recorda diades passades

Aquest mes l’Arxiu Municipal difon 
la pel·lícula de Súper 8 Film de Sant 

Jordi 1976, enregistrada per Joan 
Corbera. Durant prop de 6 minuts, 
recull la representació de la llegen-
da de Sant Jordi que els alumnes de 
l'antiga Escola Sant Esteve van fer al 
pati. La pel·lícula es pot veure a gra-

nollers.cat/arxiu. A partir de dissab-
te al web de l’Arxiu d’Imatges també 
estarà disponible una mostra virtual 
de cartells de Sant Jordi des de 1977.

Milnotes mostra una princesa empoderada
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The Penguins és una banda de 10 músics que va tenir la 
pensada de crear una formació paral·lela dedicada al 
públic familiar i on l’humor i la pedagogia es donessin la 
mà.  La gràcia també radicava en el repertori, fet a partir 
de temes populars i tradicionals, però combinats amb la 
calidesa dels ritmes jamaicans i caribenys. És així com van 
néixer Reggae per Xics.

Van debutar el 2011 amb un disc homònim i des d’ales-
hores ja no han parat, amb milers de concerts per tot el 

territori. Dissabte (17.30 h) presenten el seu treball més 
nou, Quadern de bitàcola, a la plaça de l’Espolsada de 
Corró d’Avall, que ja han visitat en alguna altre Sant Jordi.

Un disc i un espectacle en viu, conceptuals i aventurers, 
que proposen un viatge en vaixell per conèixer animals, 
plantes i personatges molt especials, a més de descobrir 
què passa quan s’omple el mar de residus. I és que les 
cançons volen ser reflexions sobre l’emergència climàtica, 
el valor de l’esforç o la reivindicació de la natura.

ASSAIG

EL MÈTODE CREA
DE LES OPORTUNITATS
Oriol Brutau

Una metodologia 
de management 
personal des d’una 
nova perspectiva i 
d’alt impacte

NARRATIVA JUVENIL

CARTES A SHAKESPEARE
Èlia Espinosa
Llibres del Delicte

Aventures i missatges 
xifrats en un joc de 
pistes i endevinalles 
sobre autors de la 
literatura anglesa

Especial Sant Jordi

NARRATIVA JUVENIL

L'HIVERN DEL SENYOR
JERONI Eulàlia Canal. 
Animallibres

Tracta sense 
dramatisme temes 
com el dol, la solitud 
i l’acceptació de la 
vellesa

CONTE IL·LUSTRAT

BLAU 52
Gemma Capdevila.
Cossetània Edicions

Creació poètica sobre 
una balena que canta
a una freqüència 
més alta que la de 
qualsevol altra

ENTREVISTES

UN ESPAI AL 
PENTAGRAMA
Alba Nogueras. Ficta

Retrat d’una generació 
jove de compositors 
catalans, a partir de 
converses sobre el 
procés de creació

NO-FICCIÓ JUVENIL

MILLOR SI T'HO 
ESCRIC
Només tu. Montena

Frases, poemes i 
textos breus que 
volen expressar 
què sentim, però 
mai diem

POESIA

RASTRE QUIMERA
Esteve Plantada.
Llibres del Segle

El fruit d’una 
emergència, un 
clam final: “ens 
calen més paraules 
per fer-nos dignes”

HUMOR GRÀFIC 

EL PÒSTER 
DE 'EL JUEVES'
Jordi Riera. RBA

Recull dels millors 
pòsters d’aquesta 
revista satírica al 
llarg de gairebé 45 
anys de publicació

POESIA

UN POEMA ENTRE 
ELS ESTELS I LA TERRA
Jéssica Roca. Autoeditat

Recull de poemes 
escrits entre 2019 i 
2022, que plasmen  
moments d’introspecció 
durant la pandèmia

Torna el Reggae per Xics

Reivindicació del català
El Sant Jordi també tindrà un ves-
sant reivindicatiu. Endavant or-
ganitza un acte dissabte (18 h) a 
l’ateneu la Malgirbada amb el que 
tanquen la campanya Llegim en ca-
talà. Amb el títol El paper social del 

català. Actualitat i reptes, proposen 
una taula rodona amb la presència 
de l’educadora social Kawtar Sabir, l’estudiant de �ilologia catalana Ro-
ger Campdelacreu i la lingüista Ber-
ta Relats, professora a la Bressola.

Doblet sardanista per al dissabte

Diada castellera dels Xics 

amb taller i vermut

aquest motiu, han declarat Roca Umbert com a 

The Penguins és una banda de 10 músics que va tenir la 

Tradició i llegenda per a la família
Doble

MICRORELATS

AMALGAMANT 
PARAULES
Jesus Gasco
El Punt Volat

Recull de 
poemes, proses 
poètiques i 
relats curts

POESIA

GALERIA D'ABSÈNCIES
Rosa Serra i Mònica 
Paradís. Autoeditat

Diferents experiències 
de la vida convertides 
en símbol i interpretades 
amb il·lustracions de la 
pintora Mònica Paradís

CONTE IL·LUSTRAT

EL PARAGUAS ROJO
Paloma Muiña i Beatriz 
Tormo. Ediciones SM

Quan la Marta vol alguna 
cosa, tanca els ulls i ho 
desitja amb força. Però 
darrerament no li funciona. 
Ha perdut la màgia?

HISTÒRIA CULTURAL 

EL TAXIDERMISTA DE 
LA PLAÇA REIAL
Miquel Carandell i 
Núria Viladevall. Alpina

Història de la botiga i 
museu de ciències naturals 
més important de Barcelona 
durant més d’un segle

HISTÒRIA

LA PRESÈNCIA CARTOIXANA 
A CATALUNYA Diego Sola i 
Pere de Manuel. UB Editorial

Volum col·lectiu que 
estudia la presència 
cartoixana al nostre país, 
centrant-se en Escaladei 
i Montalegre
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Espai per a petits lectors a Maluquer
L’Espai de petits lectors és una de 

les propostes destacades de la pro-

gramació de Sant Jordi d’enguany. 

L’objectiu és simple: traslladar a 

l'exterior, al carrer, l’espai que les 

biblioteques de la ciutat reserven 

pels més menuts. D’aquesta ma-

nera, dissabte, de 10 a 13.30 h, la 

plaça de Maluquer i Salvador es 

transformarà en una sala de lectu-

ra gegant i a cel obert, amb petits 

racons amb coixins per llegir lli-

bres amb comoditat i a l’aire lliure.

Santi Montagud i Joan Gener, a l'Anònims

Especial Sant Jordi

Paraules de dones sobre vidreDes de dimarts i �ins al 30 d'abril el 
Consorci de Normalització Lingüís-

tica, l'associació de botiguers Gran 

Centre, l’institut Carles Vallbona, 

l’alumnat del grau d’auxiliar de ven-

des del Centre Vallès i l’Ajuntament 

de Granollers s’han aliat per recu-

perar la iniciativa Paraules sobre 

vidre. Dones poetes, que consisteix a 

reproduir textos literaris –i reivin-

dicar enguany dones escriptores– 

als aparadors dels establiments co-

mercials del centre de la ciutat.

Vetllades literàries

La iniciativa de l’artista Jordi Pagès 

d’organitzar vetllades poètiques 

amb periodicitat mensual al res-

taurant llibreria Anònims s’estan 

saldant amb convidats amb poder 

de convocatòria i plens absoluts.

Avui, dijous (19 h), arriba la ter-

cera sessió, amb el títol Res, abso-

lutament res i encapçalat per una 

parella de protagonistes de quilò-

metre zero, representants de dues 

generacions diferents però units 

per una mateixa veu poètica. Són 

Joan Gener Barbany, inspirador 

del col·lectiu d’agitació cultural 

l’Eixida i de projectes com Ràdio 

Intermitent, i el poeta i articulista 

Santi Montagud.

Lectura popular
Sant Jordi no seria Sant Jordi sen-

se una de les seves activitats més 

clàssiques: la Lectura Popular de 

Poemes d’Arreu del Món que orga-

nitza l’Ateneu de Granollers i que 

enguany arriba a l’edició número 

23. La cita és dissabte, com sem-

pre, a la placeta de la Sala Tarafa, 

a partir de les 17 i fins a les 20 h.

Presentacions de llibres
La llibreria L'Espolsada acollirà 

avui, dijous (19 h), la presentació 

d'un dels llibres de no ficció més 

venuts del darrer mes: Rússia, l'es-

cenari més gran del món (Ara Lli-

bres), del periodista i correspon-

sal a Rússia de TV3, Manel Alías. 

L'autor mantindrà una conversa 

amb l'editor Joan Carles Girbés.

D'altra banda, divendres a les 

20 h l’espai de Can Ganduxer, a 

Corró d’Avall, serà l’escenari de la 

presentació de la novel·la negra 

Zoe, primera obra de ficció de la 

franquesina Ariadna Valera Llo-

veras, mestra d’educació especial. 

Una novel·la de suspens, amb en-

veges, traïcions i rancúnies, tant 

intrigant com addictiva.

NARRATIVA

LA SALVAJE
Luis Gausachs.

Edit. La Rueca

Una història de 

supervivència 

ambientada 

en el salvatge 

Oest

BIOGRAFIA

EL MESTRE JAUME VIVÉ I 
ALERM Montserrat Garriga.

Editorial Alpina

Nascut a Granollers 

el 1906, va ser un 

mestre republicà, 

anarquista i seguidor 

de Ferrer i Guàrdia

RECULL D'ARTICLES

ELS RELATS 
DE LA ROSA
Rosa Ruera. Alpina

Recull de 124 

articles publicats 

a la premsa 

granollerina des 

de 1987 a 2021

ENTREVISTA

LA VIDA NO M'HA FET 
MAL Eulàlia Ventura. 

Autoeditat

HISTÒRIA

CANOVELLES. UN LLOC PER VIURE-HI
Paco Monja i Xavier Solanas. Ajuntament

El llibre recull la veu 

de Mercè Riera Manté, 

ànima d'El Xiprer, en 

unes converses de 

l'hivern de 2020-2021

Recorregut per la Canovelles 

actual, posant èmfasi en el pes i 

el paper que juguen les entitats 

socials, culturals i esportives com 

a elements de cohesió

CONTE IL·LUSTRAT

EL DIA QUE EL LLEÓ ES VA 
ENAMORAR DE LA GASELA 
Eulàlia Canal i Elena Frauca

Mosaics

CONTE IL·LUSTRAT

LA ISLA
Artur Scriabin i 

Enric Lax. SD Edicions

CONTE INFANTIL

LA LIA DEIXA 
EL BOLQUER 
Anna Estapé 

i Arancha 

Perpiñán. 

B de Blok

Història fantàstica i amb 

elements màgics, metàfora 

de la més immediata i 

propera realitat dels infants

Cant a la bellesa salvatge 

i a l'atreviment. Una 

invitació a la llibertat 

protagonitzat per quatre 

nens durant un estiu

Conte per acompanyar la retirada 

del bolquer, de manera respectuosa 

i conscient

NARRATIVA

LA GUARDIANA
Ariadna Herrero

Voliana Edicions

Un poderós dimoni 

recaptador d’ànimes 

converteix la 

protagonista en 

un híbrid dona-dimoni

NARRATIVA JUVENIL

EL DIA QUE VULL 
OBLIDAR
Albert Juvany. Animallibres

La jove protagonista passa els 

dies provant algoritmes per 

resoldre el seu cub de Rubik, 

esperant que la vida torni a 

ser bonica i tot encaixi

NARRATIVA 

LA MUJER DE LA QUINTA 
COLUMNA
Laurentino Vélez-Pellegrini. 

Pluma de sueños

Mig segle després de la 

Guerra Civil ressorgeix un 

cas d'espionatge soviètic 

que implica un enigmàtic

Les recomanacions dels llibreters
ABACUS

CARBÓ

LA GRALLA

L'ESPOLSADA

'VISITA DE LA SENYORA SOLER' 
de Manuel de Pedrolo. Editorial Fonoll

Pedrolo mostra amb aquest cant agònic la liberalització de 

la dona en un rerefons social i polític de l'època. Una obra 

inèdita de l'autor.

'TOTS ELS COLORS DEL NEGRE' de Jordi Borràs. 
Ara Llibres

Un relat en primera persona que abasta l'extrema dreta a Catalunya i a l'Europa 

del segle XXI. Imprescindible per conèixer el context geopolític actual.

'EM SENTO…' d'Alexandra Penford i Suzanne Kaufman. Alba Edit.

Una bona eina per ensenyar als més menuts a reconèixer les seves emocions i a 

empatitzar amb les altres. A partir de 6 anys.

'L'ALQUÍMIA DE LA VIDA' 
de Coia Valls. Columna

Novel·la històrica del segle XV que passa entre Barcelona, 

Vallbona i la vila de Llívia. Una història atractiva sobre el 

principi de la medicina i l’alquímia.

'L'ALEGRIA DE VIURE' de Sílvia Soler. Univers

Una novel·la ràpida, lleugera i de bon rotllo, molt necessari 

en els temps que vivim.

'MANUAL D'ADOCTRINAMENT DE L'ESCOLA CATALANA' d'Òscar 
Dalmau. Bridge

Un llibre irònic, divertit i reivindicatiu. Combina els dibuixos infantils publicats fa 

més de cinquanta anys per l'editorial La Galera amb el sarcasme de l’autor.

'CARAMELS MÀGICS' de Heena Baek. Ed. Baek

Commovedor relat d’una autora coreana, fotografiant 

els personatges construïts en paper maixé per aconse-

guir un expressiu efecte tridimensional. Conte infantil

'EL FINAL DE L'IDIL·LI' de Graham Greene. El 

cercle de Viena

Novel·la, d’estil elegant i en part autobiogràfica, ambientada en el Londres de 

1946 on se’ns presenta una història d’amor clandestí.

'LA CUINA OBLIDADA' de Xesco Bueno. Larousse

Un recorregut per la memòria culinària de Catalunya a través de receptes que ja 

sols es cuinen en alguns restaurants o en cases particulars en dates concretes. 

'RUDERALS' de Caterina Pérez. Godall Edicions

Llibre breu de relats sobre la quotidianitat, la importància 

de la vida petita i de les coses que realment valen la pena.

'ELS GRANS OPTIMISTES' de Rebecca Makkai. 
Edicions del Periscopi

Novel·la que narra la pandèmia de la sida als anys 80 a 

Chicago. Un cant a la vida, la solidaritat i l’amistat.

'DIGUEM-NE AMOR' de Marta Vives. Ara Llibres

Dotze històries que són una anhelada d’aire fresc en aquests temps que corren.

NARRATIVA INFANTIL

LA RUDA I 
EL PRIMER VOL
Agnès Ferrer. Alpina

El primer vol 

d'una papallona en 

paisatges imaginaris. 

Una història basada 

en fets reals

POESIA

ANTÍFONES 
DEL SILENCI
Jordi Fusté. Ed. Claret

Recull de pregàries 

que repassa les 

vivències que han 

anat marcant l’autor, 

des de la infantesa

FOTOGRAFIA

25 ANYS DEL REC 
AL ROC Marina 

Miralles. Alpina

L'Associació de 

Comerciants del 

Rec al Roc celebra 

els 25 anys amb 

un recull d’imatges

AUTOAJUDA

SER NADIE
Núria Molina. 

Letrame Grupo Ed.

Inspiració, 

exercicis i una 

ruta per iniciar 

l'acció i posar 

la vida al centre

CONTES

LES MALES 
HERBES
Jordi Masó

Males Herbes

Retrat amb 

sorna la condició 

humana, alhora 

tràgica i ridícula.

FOTOGRAFIA

EL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA
Pere Cornellas. Ajuntament de les 

Franqueses

Recull de fotos de la fauna i el 

paisatge de zona humida del parc, 

segons l'estació
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CULTURA

Les mans, els noms, l’autoriaContinua el Cicle d'Òpera al Cinema
Dos conservadors del MNAC, Cèsar Favà i 

Roser Cambray, i la comissària de l'exposició 

Història de les mans, conversaran sobre com la 

noció d’autoria en l’art ha anat variant al llarg 

del temps. Avui, dijous (19 h), al Museu. 

Els amants de l'òpera tenen una cita, avui, dijous (19 h), al Cinema 

Edison. La sala projecta la representació de Nabucco de Giuseppe 

Verdi, en la versió que el 2017 va inaugurar el Verona Arena Festival. 

El francès Arnaud Bernard és el director del muntatge, encapçalat 

pel baríton George Gagnidze i la soprano Susanna Branchini.

MÚSICA  EN COMMEMORACIÓ DEL 145è ANIVERSARI DE LA SOCIETAT CORALS AMICS DE LA UNIÓ

El Messies, segons Guinovart
Després de l'experiència col·labo-

rativa de la recent òpera infantil 

Greta i els Trihumans, l’Orquestra 

de Cambra de Granollers, el Cor 

Infantil Veus, el Cor Jove i el Cor de 

Cambra de la Societat Coral Amics 

de la Unió es retroben, diumenge 

(19 h) a l’escenari del Teatre Audi-

tori en un altre projecte ambiciós 

i d’alta volada, El Messies d'Albert 

Guinovart.

Es tracta d’una obra simfoni-

cocoral per a orquestra, doble cor 

i solistes que la veterana entitat 

coral granollerina va encarregar 

fa tres anys al director teatral, 

adaptador i lletrista David Pintó 

i al compositor Albert Guinovart, 

autors del text i de la música, 

respectivament. L’objectiu era el 

de celebrar el 25è aniversari de 

la creació de l’Escola de Música 

Amics de la Unió. Una estrena que ha hagut d’esperar fins aquesta 
primavera per fer-se realitat, tot 

coincidint amb la celebració del 

145è aniversari de l’entitat.

Tot i tenir l’oratori de Händel 

com a referent -a través del qual 

va explicar musicalment el naixe-

ment, la passió i mort de Jesús, i 

la seva resurrecció com a símbol 

d’esperança-, el Messies de Guino-

vart no té un component religiós, sinó al·legòric, abstracte, de refle-

xió. Els textos poètics escrits per 

Pintó toquen temes universals, 

actuals i ben propers a la nostra 

realitat quotidiana. El composi-

tor els ha bastit amb una música 

eloquent i alhora íntima, plena de 

contrastos i amb un gran protago-

nisme de les veus i els cors.  Per 

Pinto, “El Messies és la metàfora 

d’un canvi a millor. Volem que 

remogui consciències”. 

A més de les formacions esmen-

tades, dirigides per Marta Do-

saiguas i Josep Vila, el muntatge 

també té com a protagonistes la 

soprano Marta Matheu i el baríton 

Toni Marsol. El mateix Guinovart 

interpretarà al piano la seva par-

titura. Qui es perdi el concert o bé 

vulgui repetir, tindrà dues opor-

tunitats més. El 8 de maig es pro-

gramarà a un marc incomparable, 

el Palau de la Música Catalana de 

Barcelona, i el 8 de maig al Teatre 

Kursaal de Manresa.  C.R.

TAG

A. T.

AL PIANO  El mateix Guinovart serà un dels interprets, aquest diumenge

AHMED TOBASI

Una veu i una guitarra. L’actor i 

músic Joel Minguet no necessita 

gaire més per aixecar Lorca, un vi-

atge atmosfèric i intimista a través 

del qual explora els primers anys 

literaris del poeta granadí i la seva 

relació amb Cadaqués i amb la fi-

gura de Salvador Dalí, que actua 

com a fil conductor.

Minguet es confessa profunda-

ment enamorat de Lorca. El 2016 

va començar a imaginar el mun-

tatge, vestit a través de les cartes 

que els dos intel·lectuals es van es-

criure i d’anècdotes recuperades. 

Des d’aleshores, ha protagonizat 

un munt d’actuacions amb aques-

ta proposta poètica i musical –que 

també té una versió discogràfica– 

que divendres (20 h) es podrà veu-

re a l’escenari de Llevant Teatre. 

A més de la faceta d’actor, Min-

guet té una formació musical clàssi-

ca i flamenca, i en el passat havia to-

cat la guitarra en grups de pop i rok. 

Aquesta experiència li ha servit per 

musicar ara poemes del Lorca de 

joventut –com Chopo muerto, Ma-

drigal, Si mis manos pudieran desho-

jar o Tarde– i dramatitzar moments 

sensibles en un espectacle proper i 

emocionant. Un estil personal i di-

recte que ell mateix ha definit com 

a parlautor.  

Mabel Olea és una ballarina i per-

former establerta a Barcelona i amb 

residència creativa al Centre d’Arts 

en Moviment de Roca Umbert. Di-

mecres (19 h) obre les portes del 

seu espai d’assaig per mostrar per 

dins el procés de creació del seu 

nou projecte, Japan, que el 21 i 22 

de maig es presentarà al Sant An-

dreu Teatre de Barcelona.

Guardonada amb el Premi SAT! 

2020 en el marc del Premi de Dansa 

de l’Institut del Teatre, la coreògra-

fa defineix Japan com "una carta 

d’amor a la poca traça", a partir 

d’uns cossos que intenten, incansa-

blement, enamorar-se. A partir d’un 

recorregut que marcarà l’eix ver-

tebral de la peça, els personatges 

transiten per les diferents etapes 

vitals –infantesa, joventut i vellesa–, 

per tal de convidar l’espectador a 

fer amb ells un viatge on l’atzar i la 

sensibilitat hi seran presents.

L’entrada a l’assaig obert és lliure 

i sense inscripció prèvia.  

Minguet explora el triangle 

Lorca-Cadaqués-Dalí
La coreògrafa Mabel Olea 

obre l'assaig de 'Japan'

L'ESPECTACLE DE L'ACTOR FUSIONA MÚSICA I PARAULA POÈTICA

DANSA  LA PEÇA DE DANSA S'ESTRENARÀ AL MAIG A BARCELONA

La Roda d’Espectacles Infantils 

que organitza l’Associació Cultural 

ha programat Sons de colors, un es-

pectacle de contes musicats a par-

tir dels àlbums il·lustrats del desa-

paregut il·lustrador nord-americà 

Eric Carle. La companyia La Botzi-

na, especialitzada en concerts di-

dàctics, narrarà històries senzilles 

que parlen de tot el que ens en-

volta, amb els colors com a prota-

gonistes. Un concert especialment 

ideat per nadons de 0 a 3 anys. 

CONCERT PER A NADONS

Homenatge a Eric 

Carle, el gran 

artista dels colors

Dilluns (12.30 h) l’escenari d’Ar-

sènic Espai de Creació, a Roca 

Umbert, rebrà la visita d’Ahmed 

Tobasi, actor, educador i director 

artístic del The Freedom Theatre, 

una comunitat creada al campa-

ment de refugiats de Jenin, a Pa-

lestina. Tobasi oferirà un taller de 

teatre polític i construcció de mo-

viments. L’acompanyarà l’artista 

anglesa Zoe Lafferty, directora ad-

junta d’aquesta iniciativa de resis-

tència cultural fundada el 2006 i 

amb una pràctica artística lligada 

a l’activisme, la desobediència ci-

vil i l'organització comunitària. El 

The Freedom Theatre també im-

parteix cursos de teatre, fotogra-

fia, cinema i escriptura creativa.

La visita està promoguda des de 

l’Associació Catalana per la Pau i 

s’emmarca dins la iniciativa Som 

Constructores, que pretén seguir 

i enfortir el treball en xarxa i l’in-

tercanvi d’experiències de la so-

cietat catalana, en aquest cas del 

sector de la cultura, amb entitats 

culturals de Palestina.

La trajectòria personal i profes-

sional de Tobasi està molt lligada 

a la lluita i resistència cultural del 

TEATRE  ARSÈNIC CEDIRÀ EL SEU ESPAI A AQUEST EDUCADOR

Ahmed Tobasi imparteix

un taller de teatre polític 

des de la visió palestina

En paral·lel
Divendres (20 h) l'orquestra i els 

cors obriran l’assaig al públic, amb 

comentaris sobre els intèrprets i 

el programa treballat. Diumenge 

(17.30 h) el divulgador musical 

David Puertas farà una presentació 

prèvia, a través de la qual descobrirà 

com s’ha gestat l’obra. A les 18 h un 

habitual de la casa, el musicòleg i 

crític musical Xavier Chavarria -per 

a qui aquest Messies és “una obra 

monumental, festiva i joiosa, i que 

convida a la reflexió”- farà una 

presentació d'aquest “Messies laic, 

desvinculat de la litúrgia però 

amb un fil conductor espiritual”.

poble palestí. De fet, va néixer al 

mateix camp de refugiats i dels 17 

als 21 anys va ser presoner polític. 

Des de llavors, utilitza la cultura 

com a forma de resistència.

El seu viatge a Catalunya va co-

mençar dimarts passat i es per-

llongarà fins dimarts de la setmana 

vinent. Durant la seva estada tam-

bé farà tallers a Barcelona, Tarra-

gona, Girona, Lleida i Manresa.  
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BONA DIADA 
DE SANT JORDI

C/ Josep Umbert, 129 
08402, Granollers

Edifici 
ÀgoraAssessorament integral 

entre professionals.
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 7 al diumenge 10 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 9º 20º 12º 16º 8º 20º 9º

HANDBOL. DIJOUS 21, 19.30 h
BL LA RIOJA - FRAIKIN BM GRANOLLERS
Palacio de los deportes. Amb C. Garcia

BÀSQUET. DISSABTE 23, 16.30 h
CB CERDANYOLA - CB GRANOLLERS
Parc Esportiu la Guiera. Amb G. Raich i A. Moya

FUTBOL. DIUMENGE 24, 12 h
EC GRANOLLERS - FC GIRONA B
Mpal. de Riudarenes. Amb E. Montané i D.  Godoy 

HANDBOL. DIUMENGE 24, 13.30 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS - VH B NAVA
Palau d'Esports. Amb C. Garcia i S. Iglesias

TRADICIÓ  LA PASSADA I LA BENEDICCIÓ ES VAN HAVER DE SUSPENDRE AL MARÇ, PEL MAL TEMPS

Corró d'Avall podrà celebrar, 

per fi, la festa dels Tres Tombs
LES FRANQUESES. Aquesta edició 

de la festa dels Tres Tombs ha 

tingut mala sort. Després de dos 

anys sense poder celebrar-se, a 

causa de la pandèmia, enguany la festa va anar endarrerint-se i, fi-
nalment, es va decidir que cavalls 

i traginers sortirien al carrer a co-

mençaments de març. Però tam-

poc va poder ser, perquè la clima-

tologia adversa va dir-hi la seva.Finalment, sembla que per fi el 
poble podrà recuperar la tradició 

aquest diumenge, en el seu format 

habitual, incloent-hi la passada 

amb els cavalls i la benedicció dels 

animals. Tenint en compte que la 

festivitat de sant Antoni Abat se 

celebra el 17 de gener, amb tota 

probabilitat serà una de les cele-

bracions més tardanes a la comar-

ca, en honor del patró dels ani-

mals, dels pagesos i dels traginers. 

A les 9.30 h es farà l'esmorzar 

de traginers i la concentració de 

carruatges, cavalls i tractors al 

passeig del Tagamanent de Cor-

ró d'Avall. A les 11 h se celebrarà l'ofici religiós a l'església de San-

ta Eulàlia de Mèrida i mitja hora 

més tard es començarà a formar 

la comitiva. Al punt del migdia 

tindrà lloc la benedicció a la plaça 

de l'Església i la passada dels Tres 

Tombs, amb un recorregut que desfilarà pels carrers de Sant Ponç 

ARXIU

PATRÓ  La benedicció d'animals de granja i mascotes es tornarà a repetiri de la Serra, la plaça de l'Escorxa-

dor, la carretera de Ribes i la plaça 

de l'Ajuntament. Un cop finalitzada, pels volts de 
les 13.45 h, es farà l'habitual de-

gustació de borregos i de vi dolç, una desfilada individual per part 
dels participants i un lliurament 

d'obsequis.  

CINEMA  ES PROJECTARÀ AL CINEMA EDISON, AMB PRESENTACIÓ DE LA PERIODISTA MARTA VIVES

Al desembre de l’any passat FRAU. 

Recerques Audiovisuals –el duet 

creatiu format per la calderina 

Helena Pielias i el granollerí Vicenç 

Viaplana– estrenava a la Biblioteca 

Jaume Fuster de Barcelona el docu-

mental Roig i Blanes. Una amistat 

de silencis, enrenou i bogeria, su-

FRAU recorda Montserrat 
Roig en un documental

mant-se a l’homenatge amb motiu del 75è aniversari del naixement 
de l’escriptora Montserrat Roig.

Aquesta proposta audiovisual 

de creació, de 30 minuts de du-rada, explora la relació entre l’es-

criptora desapareguda el 1991 i 

Montserrat Blanes, l’amiga íntima. 

Blanes ho fa des de la memòria, a 

través d’una entrevista, i Roig ho 

narrava el 1989 en el conte Mar 

(El cant a la joventut). Ara, en 

aquesta peça, la veu de l’una i el text de l’altra es fonen en la nar-

ració d’un viatge real i simbòlic 

sobre l’amistat.

Dimecres (20 h) el Cinema Edi-

son el recupera per presentar-lo 

al públic granollerí i de la comar-

ca, en una projecció presentada 

per la periodista Marta Vives. 

El nou disc de Niczero9, que pro-

posa un gir estilístic cap a la pista 

de ball, es podrà escoltar –i ba-

llar– en directe, dissabte (18.55 h) 

a la sala Dràstik del carrer Joanot 

Martorell.

El reactivat grup granollerí va 

publicar NZ9, el seu segon treball, 

al mes de febrer, després d'un re-

trobament dels seus components, 

afavorit en part per la pandèmia. 

Aquesta serà la primera presenta-

ció de cara al públic.

El directe de la banda estarà 

precedit per una jam session de 

música electrònica a càrrec de 

Moondown Live.

Niczero9 està integrat per Jo-

sep Arnan i Oscar Cortés, músics 

del grup de post rock Camping, ja 

dissolt, i els més inclassificables 

Tiger Menja Zebra, encara en ac-

tiu. Inclosos en la categoria d’elec-trònica experimental o industrial, 
aquest nou trebal els apropa a una 

electrònica més fosca, amb ambi-

ents atmosfèrics, dinamisme rít-

mic i melodies càlides. 

MÚSICA  EL GRUP DE MÚSICA ELECTRÒNICA

Niczero9 presenten el nou 
disc, en directe, al Dràstik

Sabana estrena el 
segon avançament 
del nou discSabana, el sextet granollerí d'indie 
pop en català, continua desgra-

nant el contingut del seu nou llar-

ga durada, La perspectiva, (es pu-

blica el 13 de maig) amb cançons 

d'avançament. A partir de demà 

divendres començara a sonar el 

segon single, L'ara i l'aquí, pro-duït pel mateix grup, "una cançó 

que parla del destí i de la forma 

com les persones l’afrontem". 

El videoclip que l'acompanya, rea-

litzat per Lluc Mestre, també està 

disponible a YouTube. 

TREBALL DISCOGRÀFIC
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'Cel poètic' al Museu

La Tela proposa que veiem –i admirem– la cúpula 

celeste amb uns altres ulls. Diumenge (11.15 i 12.15 

h) al planetari el públic tindrà el privilegi de gaudir 

en directe dels poemes de la mestra i poetessa Lola 

Casas, sobre el Sol, la Lluna i els astres. Una fira de la producció  

i el coneixement 

pagès, però oberta a la 

curiositat de tothom, no 

només als productors. 

Això és Lliga't a la terra, 

una iniciativa  

organitzada per  

l'Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana, 

el Consell Comarcal 

i l'associació Llavors 

Orientals que enguany 

arriba a la 12a edició 

després de 2 anys 

patint restriccions a causa de la pandèmia.

Durant el matí de diumenge i fins al migdia el Centre Cívic i Cultural la Fàbrica 

acollirà diferents parades de productes de proximitat. També el tradicional  

mercat del planter, on es poden adquirir varietats antigues de tomàquet -cor  

de bou, nas de bruixa, malacara o rosa ple-, horta, plantes aromàtiques i  

medicinals i arbustos.

L'activitat s'inaugurarà a les 9.30 h i, seguidament, tindrà lloc una xerrada 

sobre plantes perennes comestibles a càrrec Phoenicurus Permacultura (10.30 

h), la visita a l'Hort de l'Espelt del Molí d'en Vendrell (11 i 12 h), el taller familiar  

de punts de llibre amb plantes silvestres coordinat pel Col·lectiu Eixarcolant 

(11.30 h) i el taller de bombes de llavors organitza el Parc de les Olors (12.30 h)

A partir de les 13 h es farà un vermut de cloenda.

La 12a fira Lliga't a la terra
Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIVENDRES, 22

19 h Zona d'albirament d'ocells

Presentació del llibre El Parc del Falgar 

i la Verneda. Espai Humit

20 h Galeria Artemisia

Inauguració de l'exposició Poètica  

del paisatge d'Esther Porta

DISSABTE, 23

10 h Pl. de l'Espolsada i pl. Espanya

Sant Jordi 2022

DIUMENGE, 24

9.30 h Diferents espais

Festa de Sant Antoni Abad. Els Tres 

Tombs

11 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens

DIJOUS, 21

19 h Museu de Granollers

Les mans, els noms, l’autoria. Taula

rodona amb Roser Cambray i Cèsar 

Favà, conservadors del MNAC i

Alexandra Laudo, comissària de

l'exposició Història de les mans

19 h Restaurant llibreria Anònims

Res, absolutament res. Vetllada poètica 

amb Joan Gener Barbany i Santi

Montagud

19 h Nau de Dents de Serra (Roca 

Umbert)

Inauguració de l'exposició col·lectiva

Només d'anada

19 h Cinema Edison

Projecció de l'òpera Nabucco

20.30 h Sala Tarafa

Mes enllà del repte de ser persona: 

Core dance: consciència corporal, 

emocional i energètica mitjançant el 

moviment. Xerrada a càrrec d'Ivana 

Navarro, creadora del mètode Core 

Dance 

DIVENDRES, 22

17.30 h Centre Cívic Can Gili

Diverdivendres: Divercrea: Taller de 

pop-up de Sant Jordi, a càrrec de 

Núria Güell. Taller familiar

18 h Espai Tranquil-Barbany

Presentació de llibre Antífones del 

silenci, amb Jordi Fusté

20 h Llevant Teatre

Lorca. Teatre

DISSABTE, 23

11 h Pati del Centre Cívic Can Gili

Botifarrada de Sant Jordi de l'AV Can 

Gili

12 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació de llibre El retorno de los 

humildes. El proceso de cambio en

Bolivia después de Evo, a càrrec de 

l'autor, Albert Noguera

18.30 h Pl. de la Porxada

Sardanes amb la cobla Ciutat de Girona

19 h Casino de Granollers

Festa de salsa

DIUMENGE, 24

10.30 i 12 h Cinema Edison

Sons de colors. Concert per a nadons

11 h Museu de Granollers

Palou. Paisatge rural, paisatge cultural.

Itinerari de ciutat a càrrec de la

historiadora Cinta Cantarell

11.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita històrica del museu. Visita guiada

12 h Nau de Dents de Serra (Roca 

Umbert)

Els contes de les nostres cultures. Dins 

el projecte Només d'anada

17.30 h Teatre Auditori de Granollers

La música d'avui. Concert familiar

19 h Teatre Auditori de Granollers

El Messies d'Albert Guinovart. Concert

DILLUNS, 25

9 h Teatre Auditori de Granollers

Acusticat. IV Congrés d'Acústica de 

Catalunya

10 h Parròquia de Sant Esteve

Capta de sang

17.30 h Can Jonch. Centre de Cultura 

per la Pau

Les Tertúlies de l'Arxiu: Escola Municipal 

de Treball, dels anys 20 als 70: records 

d'un centre referent per a generacions 

de granollerins, amb la participació 

d'antics alumnes i professors de l'EMT

19 h Llibreria la Gralla

Club de lectura: L'instant abans de 

l'impacte de Glòria Castro

19.30 h Cinema Edison

Cinefòrum Acusticat: projecció i col·lo-

qui de El silencio que queda, d'Amparo

Garrido

DIMARTS, 26

9 h Teatre Auditori de Granollers

Acusticat. IV Congrés d'Acústica de 

Catalunya

12 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

Mercat de Tecnologia de Granollers 

2022

16.30 h Teatre Auditori de Granollers

Acusticat. IV Congrés d'Acústica de 

Catalunya: passeig d'escolta

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Taller de pràctica filosòfica: La filosofia 
i els cafès. El sorgiment dels cafès i la 

il·lustració, Karl Marx, l'existencialisme

18.30 h La Rectoria

AGEVO: Caral-Supe, la primera

civilització d'Amèrica. Xerrada a càrrec 

de l'antropòleg Francesc Bailón Trueba

18.30 h Can Jonch. Centre de Cultura 

per la Pau

Xerrada amb Morena Herrera,

activista feminista d’El Salvador

DIMECRES, 27

19 h Centre d'Arts en Moviment

Japan. Assaig obert de la coreògrafa 

Mabel Olea

19 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

Només d'anada: La Mediterrània,  

un mar mur. Xerrada

19 h Museu de Ciències Naturals

Inauguració de l'exposició ALPINA. 

Mapes. Literatura. Paisatge

20 h Cinema Edison

Presentació del documental Roig i

Blanes. Una amistat de silencis,

enrenou i bogeria

AGENDA

Ajuntament de Granollers
Escola Municipal del Treball:

aprendre oficis i formar persones. 
Fins al 22 de maig

Museu de Granollers 
Sant Jordi entra al Museu de

Granollers. Fins al 30 d'abril

Història de les mans. Fins al 15 de maig

Retorn a Granollers del retaule

gòtic de Sant Esteve. Fins al juny 

Afinitats. Permanent 

Museu de Ciències Naturals 
Sant Jordi entra al Museu de

Granollers. Fins al 30 d'abril

ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 

Fins al 10 de juny

Cuida't les dents. Fins al 3 de maig

Missing. The sixth extinction.

Fins al 29 de maig

Tu investigues! Permanent

Roca Umbert (nau de Dents de 
Serra)
Només d'anada

Biblioteca Roca Umbert
Climatubers: acció climàtica

ciutadana. Fins al 20 de maig

Galeria Sol
Homenatge a Josep Maria Matas 

Almirall. Obres de Paco Cámara.

Fins al 31 de maig

Centre Cívic Nord
Atlas of youth. Fotografies de Nuno 
Perestrelo. Fins al 13 de maig

Espai Gralla-Llibreria la Gralla
Intenció i casualitat. Obres de Xavi 

Royo. Fins al 30 d'abril

Restaurant llibreria Anònims
Obres de Bernat de Vargas. Fins al 

30 d'abril

Exposicions

LES FRANQUESES

carrer corró 21 Granollers. www.tasmania.cat. whatsapp 938 792 166.

Joieria artesana amb elegància
    peces úniques fetes per encàrrec . transformació de joies usades

Escaneja’m per tenir 
tota la informació
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OPOSICIONS DESTACADES:

 Mossos d’Esquadra.
 Policia Local i Guàrdia Urbana.
 Bombers.
 Auxiliar Administratiu Local.
 Agents Rurals.

SISTEMA D’ESTUDI:

 Classes Presencials.
 Classes online.
 Enregistrament i visualització de les classes.
 Preparem totes les proves físiques 

  al Club Natació Granollers. 


